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Apresentação

Este documento teve como referência a Portaria IFMA Nº 3350,
de 10 de Agosto de 2021, trazendo em seu bojo o documento
intitulado de Atualização e Consolidação das Diretrizes para as
atividades Pedagógicas não presenciais e Diretrizes para o
retorno Gradual às Atividades Pedagógicas e Administrativas
Presenciais. 

Dessa forma, conforme orientação das referidas diretrizes, o
IFMA - Campus Grajaú apresenta seu Plano de Retorno Gradual
às Atividades Pedagógicas Não Presencial. Este plano é
apresentado de forma clara, tratando das demandas deste
retorno de maneira objetiva. A partir de uma criteriosa análise e
avaliação de nossos indicadores, infraestrutura e capacidade
operacional, definimos nosso status de retorno para a fase 3,
cujos procedimentos e diretrizes serão expostos neste
documento. 

Trata-se de um instrumento construído coletivamente, com
levantamento de informações internas e externas, avaliação de
nossa infraestrutura, nossa organização didático-pedagógica,
composição de carga horária, bem como todas as adequações
sanitárias necessárias para sua implementação.

Como todo plano, apresenta-se uma proposta inicial de ações
articuladas entre diferentes segmentos e setores, cuja execução
será  feita também coletivamente,  bem como monitorada e
avaliada continuamente a fim de que se faça os ajustes possíveis
ou o replanejamento, se necessário, a fim de que nossas
atividades pedagógicas desenvolvam-se sempre na perspectiva
de alcance de nossa missão institucional.
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DIAGNÓSTICO
INICIAL



O IFMA campus Grajaú, a partir de um trabalho conduzido pela
Comissão responsável pela elaboração do Plano de Retorno Gradual às
Atividades Pedagógicas Presenciais, instituída pela Portaria nº
155/2021, realizou um cuidadoso levantamento das particularidades do
campus, visando uma tomada de decisão embasada em dados e
informações fundamentais para garantir o retorno seguro das
atividades presenciais.

Nesse sentido, o primeiro passo na construção do plano foi a
sensibilização da comunidade escolar sobre a importância do mesmo,
por meio de reuniões com pais/responsáveis, discentes e servidores
sobre as diretrizes instituídas pela Portaria IFMA N° 3.350/2021 e
mobilização dos diversos segmentos (servidores, discentes,
pais/responsáveis e colaboradores terceirizados) para colaborar com o
levantamento de informações bazilares para o processo de
planejamento de nosso retorno às atividades presenciais, através da
aplicação de uma pesquisa (Apêndice A), conforme questões propostas
no anexo II da referida Portaria. 

A comissão efetivou ainda outros levantamentos necessários sobre a
infraestrutura física do campus, servidores e discentes em situação de
risco, índice de imunização, estudantes que não estão acompanhando
as APNP’s e impacto do retorno gradual na carga horária dos docentes,
a fim de identificar indicadores que pudessem basilar de forma segura
a caracterização das fases de retorno.

1 DIAGNÓSTICO INICIAL
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1.1 Dados da pesquisa realizada junto à comunidade escolar

Condição em relação
aos estudos durante a

pandemia 

Mais dificuldades de

aprendizagem (31%)

concentração para os

estudos diminuiu (31%)

vontade de estudar

diminuiu (21%)

Participantes da pesquisa
Discentes (62 %)

Pais/Responsáveis (24%)

Docentes (5%)

Técnico administrativo (5%)

Colaboradores terceirizados

(4%)

 

Condição em relação ao
trabalho durante a

pandemia (servidores e
colaboradores)

 
Não perceberam alteração na

execução das demandas de trabalho,

nem para mais, nem para menos

(33%)

mais dificuldades em executar

demandas de trabalho (25%)

diminuição da concentração para

execução das demandas de trabalho

(23%)

Transporte escolar
(discentes)

 

Classificação quanto à
internet

 

Acesso à internet
 

67% necessitam de

ônibus para locomover-

se ao campus

97% dos alunos têm

internet em casa

100% dos servidores

e colaboradores têm

internet em casa

76% dos alunos

consideram suficiente

85% dos servidores

consideram suficiente

Bem-estar mental
durante a pandemia

 Estudantes: regular (31%)  

Pais/responsáveis: regular

(36%)  

Servidores: bom (29%)

Cenário de retorno às
atividades presencial

 
 

A maioria dos participantes

consideram como melhor cenário, o

retorno gradual das turmas com

alternância de atividades

pedagógicas presenciais e não

presenciais
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Com objetivo de garantir um ambiente
seguro para o retorno das atividades
presenciais apresentamos na figura
abaixo a organização dos espaços da
instituição. Os espaços foram
divididos em duas grandes áreas:
Administrativo e Ensino e para cada
área  dessa,  fizemos  a  avaliação  da 

1.2 Estrutura Física do Campus 

metragem de segurança dos seus respectivos espaços; seguindo o
distanciamento físico de, no mínimo, 1,5, a área de segurança ficou
estabelecida em 2,25m². As informações contidas na figura nos guiará
na confecção das placas que utilizaremos para sinalizar cada espaço
avaliado.
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No quadro abaixo, apresentamos os percentuais do quantitativo de
discentes e servidores da instituição relativo à sua condição de saúde
quanto ao risco elevado de contrair a COVID-19 e apresentar
manifestações clínicas mais severas. Essa informação é importante
para avaliarmos qual o risco de retornarmos presencialmente. 

Conforme apresentado ao lado, 
a maioria dos discentes e servidores 
não se enquadram no grupo de risco.

O índice de imunização da população de Grajaú, de acordo com a
atualização do dia 29/09/2021, encontra-se em torno de 47%
(https://localizasus.saude.gov.br/). Em relação aos servidores do
campus, já atingimos um percentual de 96,9% de imunizados. A
comunidade estudantil que em sua grande maioria é formada por
pessoas com a faixa etária de 12 a 17 anos, já iniciaram o processo de
imunização, de acordo com no nosso levantamento, temos que 84,05%
desse público já receberam pelo menos uma dose da vacina e
aguardam o prazo para receberem a segunda dose que deve acontecer
no início do mês de novembro.

Os indicadores epidemiológicos do município apontam para um
quadro de estabilização e redução gradual de casos. A taxa de
hospitalização é considerada por muitos especialista como o indicador
epidemiológico mais sensível para avaliar a progressão de casos, em
Grajaú, esse indicador encontra-se abaixo de 10% de leitos ocupados,
sendo que foram desativados 10 leitos de UTI do hospital regional;
atualmente o município conta com 10 leitos de UTI e 48 leitos clínicos.  

1.3 Servidores e discentes em situação de risco e índice de
imunização
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O ensino remoto tem se mostrado um grande desafio para a
comunidade acadêmica do IFMA/Campus Grajaú. Muitos discentes
não conseguiram acompanhar as APNP’s.
 
A partir de levantamento realizado (Anexo XX), constatou-se que uma
média de 20,2% dos discentes apresentam frequência abaixo de 75%,
sendo que as turmas com índices mais agravantes são dos cursos
técnicos subsequentes. Os dados mostram índices preocupantes, o que
demanda engajamento e trabalho coletivo dos diferentes segmentos da
comunidade escolar para fazer frente a esses desafios. 

Assim, algumas estratégias têm sido utilizadas pela instituição para
favorecer a permanência e êxito dos estudantes, como busca ativa dos
alunos infrequentes, disponibilização de bolsas com auxílio financeiro
para favorecer a inclusão digital, disponibilização dos laboratórios de
informática para alunos sem acesso à internet ou à equipamentos,
dentre outras ações. 

1.4 Estudantes que não estão acompanhando as Atividades Não
Presenciais (APNP’s)

 
Para minimizar os índices de
evasão e retenção, além dessas
estratégias que já vinham sendo
implementadas, outras ações
serão desenvolvidas, conforme
descrito na seção 4, que trata
das Ações Técnico-Pedagógicas.
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Com o intuito de sondar os impactos do retorno às atividades
presenciais dos docentes, foi realizado um levantamento da carga
horária semanal a ser ministrada por cada professor a partir do
segundo semestre letivo de 2021 (previsto para iniciar na segunda
quinzena de outubro). Com base nesses dados, os horários de aula
presenciais e de desenvolvimento das APNP´s serão ajustados para
minimizar os impactos carga horária de trabalho docente,
considerando ainda a reorganização do calendário acadêmico com
flexibilização dos 200 dias letivos, sem prejuízo da carga horária
mínima anual/semestral exigida em cada curso, conforme Resolução
CNE/CP Nº 02/2021.

1.5 Impacto do retorno gradual na carga horária dos docentes

Assim, a partir dos levantamentos
realizados, foi possível constatar
que, atualmente desenvolvendo a
2ª fase da retomada de atividades
presenciais, o campus Grajaú
estará apto a desenvolver a 3ª fase
a partir do 2º semestre do ano
letivo 2021 (ou seja, na segunda
quinzena de outubro, conforme
calendário acadêmico do campus),
de forma gradual e cumprindo
todos os protocolos sanitários,
conforme orientações descritas nas
seções a seguir.
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PROTOCOLO
SANITÁRIO 



Utilizar, obrigatoriamente, máscaras faciais (máscaras de pano
devem ser usadas com máscaras cirúrgicas ou PFF2);
Praticar medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tais
como: cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com a
curvatura do cotovelo;
Realizar frequentemente a higienização das mãos com água e
sabão ou com álcool em gel;
Evitar abraços, beijos e apertos de mãos ou qualquer contato
físico;
Manter distanciamento físico de, no mínimo, 1,5 (metro e meio);
Manter os ambientes com o máximo de ventilação natural, janelas
e portas devem permanecer abertas;
Evitar o compartilhamento de itens pessoais tais como, garrafas de
água, copos, canetas, material de estudo ou trabalho, etc.;
Caso apresente sintomas gripais, tais como febre, tosse,
indisposição, não venha para o campus, recomenda-se procurar o
serviço de referência do município;
Em caso de não puder comparecer ao IFMA, os alunos devem
comunicar ao campus a sua ausência; no caso dos servidores deve-
se comunicar à chefia imediata;
Orienta-se, ainda, não comparecer ao campus caso seja
contactante de pessoas diagnosticado com Covid-19;
Seguir todas as sinalizações de rotas dentro da instituição, assim
como obedecer a capacidade de ocupação dos espaços.

As orientações contidas neste documento visam a proteção coletiva
contra contaminação pelo novo coronavírus. Portanto, para o sucesso
do nosso retorno presencial essa nova rotina deve ser seguida por toda
a comunidade institucional, prestadores de serviços e visitantes.

2 PROTOCOLO SANITÁRIO 
2.1 Orientações Gerais
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Os ônibus devem manter as janelas abertas, sempre que possível;
A utilização de máscara facial é obrigatória durante o seu
deslocamento no ônibus;
O limite de ocupação do ônibus deve ser seguido, nunca
ultrapassando o limite recomendado para passageiro sentados e
em pé;
Higienize as mãos antes e depois do percurso;
Caso estejam indo ao trabalho em veículo próprio, táxi ou
aplicativo, higienizem as mãos antes de entrar e ao sair do carro.

No acesso ao campus será feita a verificação da temperatura
usando termômetro infravermelho;
Caso seja identificado algum estudante, servidor ou visitante com
temperatura acima de 37,8°C, ele deverá ser orientado a procurar o
serviço de saúde do município;
Deve ser disponibilizado no hall de entrada álcool em gel para
higienização das mãos de todas as pessoas que chegarem ao
campus;
O acesso às dependências do campus pelo público externo será
controlado como base na ocupação segura afixada em placa
informativa na entrada de cada setor, caso esteja lotado a pessoa
terá a opção de aguardar em local indicado ou de agendar para
posterior atendimento;
O acesso ao campus acontecerá pelo hall de entrada do auditório
principal e a saída se dará pelo portão que fica no hall dos blocos
de ensino e administrativo.

2.2  Orientações Específicas
2.2.1 Deslocamento para o campus

2.2.2 Acesso ao campus
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Deve se manter o distanciamento estabelecido entre as cadeiras e
utilizar a máscara facial durante todo tempo que estiver em sala;
Cada aluno deverá usar uma carteira fixa;
Os alunos e professores devem evitar circular pela sala de aula;
O espaço reservado para os professores não poderá ser utilizado
pelos alunos;
As portas e janelas das salas devem permanecer abertas todo o
tempo privilegiando a ventilação natural;
Não se recomenda o uso de acondicionados nem de ventiladores,
caso seja utilizado as portas e janelas devem permanecer abertas;
É vedado o compartilhamento de itens pessoais entre os alunos e
entre alunos e professores.

Os materiais de uso compartilhado devem ser higienizados antes e
após as aulas práticas;
Nos casos em que haja necessidade de compartilhamento de
material entre estudantes, deve haver higienização antes e após o
contato com os mesmos, obedecendo às especificações de cada
equipamento;
Deve ser disponibilizada em cada bancada produtos adequados
para limpeza dos materiais, de acordo com as especificações de
cada um, assim como papel toalha;
Antes da atividade em grupos, deve-se observar a capacidade de
ocupação segura de cada laboratório conforme placa afixada na
entrada de cada laboratório.

2.2.3 Salas de aula

2.2.4 Laboratórios (informática, edificações, ciências, etc.)
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O espaço dos auditórios deve ser sinalizado, para garantir o
distanciamento mínimo necessário, entre os usuários;
A ocupação segura de cada auditório será afixada em placa na
entrada de cada espaço;
 As portas e janelas devem permanecer abertas durante a
utilização desses espaços.

Os bebedouros deverão ser utilizados apenas com copos ou
garrafas individuais, que não devem ser compartilhados. A
higienização pelos colaboradores da Instituição obedecerá a
horários e procedimentos predeterminados;
Cada estudante, servidor e colaborador deverá levar garrafinha de
água ou copo para uso individual, e estes não podem ser
compartilhados.

A biblioteca funcionará com capacidade de ocupação limitada
conforme placa afixada na entrada desse espaço;
Os livros devolvidos passarão por um período de quarentena para
serem em emprestados novamente;
Poderá haver diminuição do tempo de permanência na biblioteca
para melhorar o fluxo e capacidade de atendimento, havendo
controle dos servidores do setor;
O acesso ao acervo só será permitido aos servidores do setor;
As portas e janelas, sempre que possível, devem permanecer
abertas privilegiando a ventilação natural;
Os procedimentos de higienização e devolução de livros devem
seguir as diretrizes estabelecidas pela Coordenação Geral do
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

2.2.5 Auditórios (Auditório principal e sala 43)

 
2.2.6 Bebedouros

 
2.2.7 Biblioteca
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 As filas da cantina devem observar o distanciamento mínimo de
1,5m (um metro e meio);
Aplicar guias físicos, como fitas adesivas no piso, para orientar o
distanciamento físico entre os estudantes na fila de entrada dos
refeitórios;
Distribuir as mesas do refeitório de forma alternada que assegure o
distanciamento entre pessoas durante as refeições, guardando
sempre um lugar vazio entre ela e demarcar as mesas para que se
mantenha uma distância mínima segura entre elas;
Recomenda-se que a retirada da máscara facial só ocorra após a
compra do alimento e no início do consumo, após o consumo a
máscara facial deverá ser colocada novamente;
Quando a máscara não tiver sendo utilizada a mesma deve ser
acondicionada dentro de um saco plástico individual para,
posteriormente, ser descartada ou utilizada novamente.

Deve-se realizar a higienização das mãos tanto na entrada como na
saída dos banheiros, para isso foi disponibilizado dispensers de
álcool em gel na entrada dos banheiros;
Recomenda-se abaixar a tampa do vaso sanitário antes de acionar a
descarga;
Deve-se obedecer a capacidade máxima de ocupação dos banheiros
conforme estabelecidos abaixo:

Os banheiros não poderão ser utilizados para banho, neste
momento; 
Manter as janelas abertas durante todo o período de funcionamento.

2.2.8 Cantina

 
2.2.9 Banheiros

i)  Os banheiros do bloco de sala de aulas comportam, no máximo, 5
alunos por vez, tanto o banheiro masculino como o feminino;
ii)  Os banheiros do bloco de laboratório comportam, no máximo, 5
alunos por vez, tanto o banheiro masculino como o feminino.
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Deve-se observar a higienização das mãos frequentemente;
O manuseio do fotocopiadora deverá ser feito apenas por uma
pessoa;
Quando material que for copiado deve ser distribuído, cada pessoas
deve pega o seu material individualmente, realizando sempre a
higienização das mãos;
Recomenda-se que a disponibilização de arquivo digital do material
que será copiado.

Quando o aluno estiver com sintomas gripais não deve comparecer
ao campus, porém precisa comunicar ao campus, em link
disponibilizado no SUAP, na área FIQUE ATENTO;
Persistindo os sintomas o discente deve procurar o serviço de saúde
do município, realizar teste e seguir as recomendações indicadas;
caso o teste for positivo o discente deve informar no mesmo link, do
SUAP, o período de afastamento para justificativa de falta.

Quando o servidor estiver com sintomas gripais não deve
comparecer ao campus, porém precisa comunicar à sua chefia
imediata;
Persistindo os sintomas o servidor deve procurar o serviço de saúde
do município, realizar teste e seguir as recomendações indicada;
caso teste positivo para COVID-19, o servidor deve anexar atestado
médico no sistema sougov, para posterior realização de perícia
médica.

 2.2.10 Fotocopiadora

2.3  Monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados
2.3.1 Procedimento para casos suspeitos ou confirmados
2.3.1.1 Discentes

2.3.1.2 Servidores

Maiores esclarecimentos acerca do procedimento de afastamento para
tratamento de sua saúde e/ou de familiar pode ser consultado ao SIAAS
do campus através do e-mail: siass.gra@ifma.edu.br (esse e-mail não
serve para envio de atestado médico).
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Os discentes que se enquadram nos critérios acima devem abrir
processo no protocolo do campus para o setor médico anexando no
processo todos os documentos médicos (laudo, atestado...) que
comprovem que o discente pertence ao grupo de risco, conforme
lista acima e, portanto, não se encontra apto ao retorno das
atividades presenciais. O requerimento deve ser assinado pelos
responsáveis legais no caso dos alunos menores de idade; caso o
aluno seja maior de 18 anos ele poderá assinar o requerimento.
Quando o setor médico receber esse processo, informará aos
Coordenadores de Cursos quanto ao deferimento ou indeferimento
das comprovações. 
Os alunos que se enquadram nessa condição terão suas atividades
escolares prioritariamente remotas.

2.4 Grupo de risco
2.4.1 Discentes
São considerados pessoas do grupo de risco as que atendem os seguintes
critérios:
a) idade igual ou superior a 60 anos;
b) tabagismo;
c) obesidade;
d) miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca,
miocardiopatia isquêmica etc.);
e) hipertensão arterial;
f) doença cerebrovascular;
g) pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC);
h) imunodepressão e imunossupressão;
i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
j) diabetes melito, conforme juízo clínico;
k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);
m) cirrose hepática;
n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e
o) gestação.
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Os servidores que se enquadram nos grupos de risco listados acima
bem como na condição apontada abaixo deverão continuar,
prioritariamente, com suas atividades de forma remota, com o
devido preenchimento de suas autodeclarações, conforme Anexo da
Instruções Normativas n° 90, de 28 de setembro de 2021.

2.4 Grupo de risco
2.4.2 Servidores
São considerados pessoas do grupo de risco as atendem os seguintes
critérios:
a) idade igual ou superior a 60 anos;
b) tabagismo;
c) obesidade;
d) miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca,
miocardiopatia isquêmica etc.);
e) hipertensão arterial;
f) doença cerebrovascular;
g) pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave,
DPOC);
h) imunodepressão e imunossupressão;
i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
j) diabetes melito, conforme juízo clínico;
k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);
m) cirrose hepática;
n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e
o) gestação.

A) Servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos ou madrastas
que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade
escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das
aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um
dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar
adulto na residência apto a prestar assistência.
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2.4.3  Colaboradores terceirizados

Caberá aos fiscais de contrato observarem se as empresas contratadas
para o serviço terceirizado realizaram triagem relacionada ao grupo de
risco sobre os prestadores de serviços.
Os fiscais de contrato devem orientar o pessoal contratado em relação
aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19.
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2.5  Suspensão das atividades presenciais
Servidores, colaboradores e estudantes com suspeita/confirmação de
COVID-19 devem ser afastados de suas atividades e assim permanecer
em isolamento de acordo com as orientações vigentes.

SITUAÇÃO MEDIDA ADOTADA

Estudante: ocorrência de 01 (um) caso
suspeito 

Aguardar o resultado dos exames. Suspender as
aulas da turma por 07 dias. Todos os colegas e
professores da turma devem permanecer em
quarentena.

Estudante: ocorrência de 01 (um) caso
confirmado de COVID-19

Suspender as aulas da turma por 14 dias. Todos os
colegas e professores da turma devem
permanecer em quarentena.

Estudante: ocorrência de diferentes e
simultâneos casos
suspeitos/confirmados de COVID-19

Suspender as aulas presenciais de acordo com os
dias da semana em que estão envolvidas as
turmas. Todos os colegas e professores da turma
devem permanecer em quarentena.

Estudante: contato domiciliar com
alguém que esteja com sintomas ou que
testou positivo para Covid-19

O estudante deverá ficar em isolamento. Não
frequentar a escola.

Professor: apresentar sintomas ou testar
positivo para Covid-19

Suspender as aulas presenciais por 7 a 14 dias em
todas as turmas que o professor deu aula ou
realizou outra atividade educacional.

Técnicos administrativos e
Colaboradores: apresentar sintomas ou
testar positivo para Covid-19

Professor, Técnicos administrativos e
Colaboradores: contato domiciliar com
alguém que esteja com sintomas ou testar
positivo para Covid-19

Isolamento por 14 dias a partir do primeiro dia de
sintomas, e seus contatos próximos deverão
manter isolamento por 14 dias

Deverá ficar em isolamento por 14 dias
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Não será autorizado a permanência do estudante, pai/responsável
após a finalização das aulas, no ambiente escolar;
Comunicar ao setor de limpeza do campus quando observada a falta
de itens básicos, tais como sabão líquido, álcool em gel e papel
toalha, para que seja providenciada a reposição;
Demais casos não previstos neste documento, deve-se consultar o
Protocolo de Normas e Condutas do campus. Persistindo as dúvidas,
recomenda-se entrar em contato com o Comitê de Crise Local para
enfrentamento da COVID-19 através do e-mail
atendimento.grajau@ifma.edu.br

2.6.  Demais orientações
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3 PRIORIDADES NA OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES
NA FORMA PRESENCIAL

A retomada das atividades presenciais será realizada de forma
gradativa. Assim, considerando alguns critérios definidos conforme
a realidade do campus, como o índice de evasão, o quantitativo de
alunos por turma, bem como a necessidade de desenvolvimento de
atividades presenciais para o fortalecimento do vínculo dos
estudantes com a instituição, iniciaremos a fase 3 com as turmas dos
cursos subsequentes, ofertando presencialmente e/ou de forma
mista todos os componentes curriculares da série/módulo vigente,
excetos os componentes curriculares cujos professores estão
enquadrados no disposto do art. 4º da IN nº 90, de 28 de setembro de
2021 e suas alterações.  

As orientações mais
específicas sobre os
procedimentos para essa
retomada gradativa das
atividades presenciais
estão descritas no item
4.5 da seção a seguir,
bem como na seção 5
deste documento.
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 4 AÇÕES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS A SEREM REALIZADAS

Para a condução das ações técnico-pedagógicas no retorno das
atividades presenciais e mista, tendo em vista a formação integral dos
estudantes, o IFMA campus Grajaú, amparou-se pelos dados coletados
junto à comunidade e pelas orientações da Portaria n° 3350/2021,
buscando abstrair desta, estratégias que cooperem para a formação
integral dos estudantes ao passo que assegurem um retorno gradual e
mais seguro das atividades de ensino.

Na pesquisa inicial junto à comunidade, pôde-se perceber as
dificuldades relacionadas ao período remoto, a averiguação da estrutura
do campus e o grau de imunização da comunidade escolar. Os dados
iniciais e as percepções da maioria da comunidade escolar, apontam
uma segurança maior na retomada das atividades presenciais de forma
gradual e com alternância entre as atividades presenciais e remotas.

Outros dados relevantes são as preocupações com a readaptação ao
ensino presencial e com a conciliação das atividades pedagógicas
presenciais e não presenciais a serem desenvolvidas em simultâneo,
além da necessidade de formação e acolhimento emocional. Tais dados
reforçam a necessidade de condução adequada de algumas atividades
técnico-pedagógicas.

Diante das informações apresentadas, percebeu-se a necessidade de
garantia do protocolo sanitário e do gerenciamento pedagógico. Neste
tópico, apontaremos sobre as ações técnico-pedagógicas a serem
realizadas, buscando um retorno efetivo das atividades educativas em
formato presencial e misto.
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4.1 Acolhimento, ambientação e apoio socioemocional aos
discentes 
 Todo o processo de pandemia e mesmo de retorno das atividades
presenciais traz muita ansiedade para a comunidade escolar, sendo
os discentes um dos públicos mais atingidos. O processo de
acolhida, interação e palestra junto aos discentes nos primeiros dias
de retorno presencial, faz parte das estratégias que serão adotadas
para a organização do acolhimento e formação para o retorno
presencial.

A ambientação dos discentes será desenvolvida pelos setores
relacionados ao ensino, com os representantes dos pais e dos
alunos. Serão abordados temas como: preparação para a
implementação dos protocolos de biossegurança; informações sobre
como serão conduzidas as atividades e orientações de estudo para
este novo formato; palestra socioemocional relacionada à ansiedade
e motivação. Além disso, serão favorecidos momentos de rodas de
conversa e interação.

Como tentativa de acolhimento dos diversos públicos, incluindo os
do grupo de risco, haverá o esforço para o desenvolvimento de
acolhida de forma mista, com transmissão tanto presencial, quanto
de forma virtual. Além da busca por atendimentos e diálogos mistos
durante o processo de acolhida, haverá canais de comunicação de
forma mista, tanto presencialmente quanto à distância ao longo de
todo o processo. Serão privilegiados horários de atendimento
presenciais ou pelo Google Meet, cuidando-se para que não haja
sobrecarga aos servidores que se disporem a atender pais e alunos, 
 no processo de atendimento e acompanhamento aos educandos.
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Outro esforço para o acolhimento socioemocional da comunidade
escolar será a busca de apoio externo, por meio do contato de entidades
e grupos de psicólogos que realizam atendimento voluntário, para o
atendimento das demandas que surgirem de servidores e alunos.

Serão realizados encontros entre a família e escola em todo o processo, e
quando for o caso, serão realizadas reuniões com pais e responsáveis
para informação detalhada de como serão realizadas as atividades e
orientação de como os responsáveis podem apoiar e serem auxiliados
pela instituição neste período de mudança metodológica.

4.2 Ações de formação continuada e planejamento coletivo

Para atuação em ambiente escolar misto, os professores e servidores do
ensino passarão por um processo de formação continuada que envolverá
um Encontro Pedagógico prévio, encontros para estudos, planejamento
coletivo e interdisciplinar, além de disponibilização de material
formativo para servidores e incentivo para momentos de diálogos e
trocas de experiências no decorrer do processo.

Além do Encontro Pedagógico referente ao segundo semestre letivo de
2021, que acontecerá de forma mista e em dois dias de formação (13 e
14/10), serão desenvolvidas ações formativas contínuas abordando
aspectos como: preparação para a implementação dos protocolos de
biossegurança; formação em estratégias e metodologias ativas no
contexto de atividades presenciais e não presenciais; oficina e/ou
formação, planejamento coletivo no contexto da interdisciplinaridade e
do projeto integrador e capacitação sobre implementação de recursos
tecnológicos, para utilização em aulas simultaneamente presenciais e
virtuais de aprendizagem. 
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 4.3 Atividades de avaliação diagnóstica

A avaliação diagnóstica ocorrerá no início das atividades mistas ou
presenciais. As possibilidades de averiguação do rendimento dos alunos
são diversas, podendo ser realizadas pelos setores do ensino,
levantamentos de notas, questionários de autoavaliação ou da
frequência de todos os alunos no início do retorno misto.

Além da possibilidade de alguns levantamentos pelos setores do ensino,
cada professor também deverá adotar para a avaliação diagnóstica do
aluno, uma ou mais possibilidades exemplificadas na Portaria 3.350 -
Seção IV – A, Art. 40 e 41. Dentre estas possibilidades estão: seminários,
estudos dirigidos, mini fóruns de discussão, prova, lista de exercícios,
pesquisa, criação de materiais vinculados aos conteúdos trabalhados,
avaliação oral, dentre outras atividades de sondagem da compreensão
dos conteúdos trabalhados.

4.4 Recuperação da aprendizagem das atividades remotas

 Diante da avaliação diagnóstica, deverá ocorrer o plano de recuperação
das aprendizagens aos alunos que não obtiveram uma aprendizagem
satisfatória no ensino remoto. Também poderão realizar as atividades de
recuperação das aprendizagens os alunos que não tiveram acesso aos
meios digitais ou que tiveram alguma outra dificuldade em consequência
da situação de pandemia ou de necessidades educacionais específicas.

 

30



 
Assim, os estudantes que não frequentaram as aulas e quiserem retornar
às atividades acadêmicas, terão um prazo para recuperar as
aprendizagens, o desempenho acadêmico e suas frequências, conforme
previsto no artigo 42 e parágrafos 1º e 2º da Portaria IFMA nº 3.350/2021,
sendo necessário haver um Plano de Trabalho de Recuperação das
atividades remotas realizado por cada professor, que deverá ter no
mínimo 30 dias para sua execução. A recuperação de notas e frequências
estará condicionada à realização satisfatória das atividades dos estudos,
atividades e avaliações de recuperação propostas pelos professores.

A recuperação das aprendizagens poderá ser realizada mediante um
Plano Especial de Estudo (conforme artigo 118 da Portaria IFMA nº
3.350/2021) ou pela flexibilização dos prazos para entrega das atividades,
com acompanhamento do professor, a partir de momentos de orientação
aos alunos em atividades de recuperação das aprendizagens. No plano
de estudos realizado pelos professores deverá constar: período de
revisão de conteúdo e realização de atividades; período de realização das
atividades avaliativas de recuperação das atividades remotas e período
de avaliação dos resultados dos estudos de recuperação das atividades
remotas.

 4.5 Organização metodológica das atividades de ensino presencial

O retorno das atividades pedagógicas ocorrerá no segundo semestre do
ano letivo 2021, realizado em terceira fase para as turmas subsequentes
e será intensificado as ações presenciais na segunda fase de retorno das
turmas do Ensino Médio Integrado através de ações interdisciplinares
por áreas do conhecimento.
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Na metodologia de ensino da terceira fase, será adotado o retorno
presencial para as turmas de até 22 alunos e o regime misto para as
turmas com mais de 22 alunos. No regime de ensino misto, metade da
turma assiste à aula presencialmente e outra metade assiste de forma
síncrona, com o professor ministrando aula para os dois públicos
simultaneamente.
Serão realizadas, além das capacitações do encontro pedagógico,
reuniões por curso para planejamento, orientação e organização dos
estudos de recuperação das atividades remotas. Os conselhos de classe
deverão analisar, discutir e avaliar a situação dos estudantes, bem como
estratégias que propiciem a recuperação da aprendizagem e adequações
curriculares com foco nos objetivos de ensino.
O retorno presencial ou misto ocorrerá primeiramente com as turmas
de subsequente, realizando todas as atividades previstas nestas
orientações técnico-pedagógicas, como na figura a seguir:
    Figura 2: Ações de retorno presencial e misto das turmas subsequentes

     Fonte: IFMA, campus Grajaú

Desse forma, as atividades serão presenciais e/ou mista para os cursos
subsequentes, e as APNP’s continuarão sendo realizadas, de forma
remota, revezando semanas síncronas e assíncronas para as turmas dos
cursos integrados. Mas, para essas turmas deverá haver a intensificação
de atividades presenciais por meio de aulas presenciais, aulas de
campo, eventos e ações interdisciplinares, com a finalidade de
favorecer a integração e motivação entre os alunos. 
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Para as turmas de Ensino Médio Integrado, será realizado no início do
mês de novembro a avaliação do quadro epidemiológico e do retorno das
turmas subsequentes para analisar a viabilidade de retorno de todas as
turmas na segunda quinzena do mês de novembro ou início de
dezembro. 

As ações presenciais nas turmas dos cursos integrados podem substituir
a carga horária das atividades assíncronas dos professores. Essas aulas
deverão ser informadas às coordenações de curso e seguir as orientações
sanitárias e os limites de quantidade de pessoas nos ambientes de
ensino, conforme exposto nas seções 1 e 2 deste documento.

Haverá o fortalecimento do desenvolvimento de projetos de ensino
interdisciplinares e projetos integradores por área do conhecimento.
Para isto, haverá o planejamento coletivo e elaboração de cronograma
de atividades presenciais interdisciplinares para as turmas de primeiros,
segundos e terceiros anos.

Quando for definido o retorno das atividades presenciais e mistas das
turmas integradas, deverá ser realizado o mesmo processo realizado
com as turmas subsequentes, substituindo o encontro pedagógico por
reuniões de planejamento e acrescentando-se a reunião de pais e
responsáveis.

   Figura 3: Ações de retorno presencial e misto das turmas integradas

   Fonte: IFMA, campus Grajaú
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Monitorar os estudantes por turma, identificando fragilidades pedagógicas, de acesso e
psicossociais que podem comprometer o processo de ensino aprendizagem, bem como
dificuldades vivenciadas pelos estudantes, a fim de propor soluções;
Identificação de estudantes em possível situação de vulnerabilidade socioeconômica
para inclusão em programas de assistência ao educando;
Trabalho pedagógico junto aos docentes na identificação de dificuldade de
aprendizagem, orientando a adoção de possíveis e adequadas ações de intervenção;
Estabelecimento de estratégias de busca ativa dos estudantes que não estejam
participando das atividades sejam elas presenciais ou não presenciais, conforme o
caso;
Desenvolver ações efetivas de auxílio à aprendizagem tais como: monitoria, grupos de
estudo, aulas de reforço e atendimento extraclasse, recuperação paralela, etc.;
Identificar os alunos com necessidades educacionais específicas e realizar reuniões
com os setores da Coordenadoria de Apoio Pedagógico - CAP e Coordenadoria de
Assuntos Estudantis – CAE e coordenações para o planejamento do atendimento
específico a esses alunos e posteriores orientações aos docentes; 
Analisar as dificuldades de acesso e permanência de alunos indígenas com o Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros e indígenas, buscando soluções conjuntas para essas
dificuldades;
Fornecer recursos tecnológicos adequados aos docentes e orientações por meio dos
colegiados de cursos e/ou conselhos de classe para um bom desenvolvimento das
atividades de ensino de forma mista
Realizar momentos de trocas de experiências e rodas de conversas entre os diversos
públicos;
Organizar canais de comunicação de forma mista, tanto presencialmente quanto à
distância ao longo de todo o processo, com vistas a melhor atender os estudantes e
familiares.

4.7 Atividades técnico-pedagógicas de inclusão, atendimento aos alunos com
necessidades educacionais específicas e combate à evasão escolar  
Serão realizados procedimentos de combate à evasão e retenção escolar em todo o
processo, com acompanhamento e reuniões com os setores da Coordenadoria de Apoio
Pedagógico - CAP e Coordenadoria de Assuntos Estudantis – CAE, coordenações e de
comissão criada para este fim. Deverão ser realizadas ações como:

4.8 Calendário acadêmico
Considerando o disposto no no parágrafo 1º do artigo 142 da Portaria IFMA 3.350/2021, bem como
as demais diretrizes emanadas da referida portaria, o Calendário Acadêmico do ano letivo de 2021
do IFMA/Campus Grajaú  foi reelaborado flexibilizando os dias letivos a partir do segundo
semestre letivo, seguindo as orientações em relação ao cumprimento da carga horária de todos os
componentes curriculares previstos em cada curso/série. O referido Calendário foi apreciado pela
comunidade interna, pela Comissão responsável pela elaboração do Plano de Retorno e aprovado
pelo CONDIR, constando no Apêndice B deste documento.
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FASES DO RETORNO



5 FASES DO RETORNO

O IFMA/Campus Grajaú irá realizar no próximo semestre letivo, previsto para início em
18/10/2021, o processo de retorno às atividades pedagógicas presenciais com a fase 3.
Para isso usaremos a seguinte estratégia: parte dos alunos serão assistidos em forma
presencial e ao mesmo tempo atender a outra parte dos alunos que ficarão em casa, via
plataforma google meet. 

Os alunos serão divididos em três grupos, a saber: A e B que irão para o campus de forma
alternada e C corresponde ao grupo dos alunos que, por pertencerem ao grupo de risco,
bem como casos devidamente comprovados, não poderão fazer parte do rodízio,
permanecendo no formato remoto do ensino. No caso dos professores, temos dois
grupos: grupo A, que fazem parte todos os professores que poderão trabalhar
normalmente no campus, e grupo B, aqueles professores que comprovadamente
pertencem ao grupo de risco previsto em normativa. O professor do grupo B, ministrará
de casa suas aulas, conforme horário escolar, através da plataforma Google Meet, sendo
compartilhado com os alunos presentes no campus pelo data-show e ao mesmo tempo
contemplando os alunos do grupo C mais os alunos que naquele dia estarão em casa.
Com alternância semanalmente dos grupos A e B, iniciaremos com as turmas dos cursos
subsequentes. Para as demais turmas (cursos integrados), permanecerá o formato usado
até o momento, com semanas síncronas e assíncronas, até que o cenário seja favorável
para inserção gradativa das mesmas na presencialidade.

Abaixo, apresenta-se as fases vivenciadas pelo IFMA/Campus Grajaú, em consonância
com o disposto na Portaria IFMA Nº 3350, de 10 de Agosto de 2021.

1 432
APNP´s ocorrem de

forma remota. É a fase
que contempla as

atividades realizadas
de forma síncrona e
assíncrona, por meio

das plataformas digitais
(Classroom, Meet, Suap)

APNP´s s ocorrem de forma não
presencial e presencial, com

percentuais definidos no campus.
É a fase que contempla a
realização de Atividades

Pedagógicas Não Presenciais em
alternância com Atividades
Pedagógicas Presenciais.

 

APNP´s ocorrem de forma
prioritariamente online, com
autorização de Atividades
Presenciais. É a fase que
contempla o início do
retorno gradual às

atividades Pedagógicas
Presenciais para os

servidores e estudantes. 

As Atividades
Pedagógicas ocorrem de
forma 100% presencial,

com exceção de
autorização de
atividades não
presenciais.

 

P E R Í O D O  D E  
1 2 / 0 8 / 2 0 2 0  A
1 6 / 0 4 / 2 0 2 1

P E R Í O D O  D E
2 4 / 0 5 / 2 0 2 1  A
2 4 / 0 9 / 2 0 2 1

 
I N Í C I O  A  P A R T I R  D A  2 ª

Q U I N Z E N A  D E
O U T U B R O / 2 1

 
A  D E F I N I R ,  C O N F O R M E

E V O L U Ç Ã O  D E
I N D I C A D O R E S  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presenciais apresentam-se as
diretrizes e orientações para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do
IFMA/Campus Grajaú no contexto de retomada gradativa da presencialidade.

Fruto de um planejamento coletivo e colaborativo, com participação de
representatividades dos vários segmentos da comunidade escolar, este plano expressa
nosso intuito de continuar primando por nossa missão institucional, de garantir uma
formação de qualidade para nossos educandos. 

As ações recomendadas neste plano foram planejadas a partir de vários estudos e
levantamentos, conforme apresentado no diagnóstico inicial, de forma a garantir um
retorno seguro e viável das atividades acadêmicas do IFMA/Campus Grajaú.

Para que suas proposições sejam concretizadas, não basta elencá-las neste documento, é
necessário a participação de toda a comunidade escolar. Assim, reiteramos a importância
da responsabilidade individual e coletiva no planejamento, execução, monitoramento e
avaliação de todas as ações aqui propostas.

Certamente, ao avançar para implementação da fase 3 estamos frente a um novo e
grande desafio. No entanto, estamos convictos de que da mesma forma que nos
mantivemos firmes e resilientes no desenvolvimento das fases 1 e 2, continuaremos com
a mesma força e determinação, e com mais bagagem e experiência, para implementar
essa fase com segurança e assertividade e continuar lutando pela concretização de nossos
objetivos institucionais.

43



REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Economia. Instrução Normativa Nº 90, de 28 de setembro de
2021. Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho
presencial. Brasília, 2021. Disponível em:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-
de-setembro-de-2021-349566093. Acesso em: 05 out. 2021

BRASIL. L ei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Brasília, 2020. Disponível em:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-
242078735. Acesso em: 26 set. 2021.

CONIF. Diretrizes Para Elaboração de Planos de Contingência para o retorno
as atividades presenciais nas Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica. Brasília, 2020. Disponível em:
http://portal.conif.org.br/images/publicacoes/Conif-publica protocolos-de-
volta-as-aulas-na-Rede-Federal.pdf. Acesso em: 26 set. 2021

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Schools:
operational considerations for COVID-19 mitigation measures in low-
resource, international settings. Disponível em:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/ Operational-
Considerations-for-Schools.pdf. Acesso em: 26 set. 2021.

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO. Recomendações
para o planejamento de retorno às atividades escolares presenciais no
contexto da pandemia de Covid-19. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021. Disponível
em: https://portal.fiocruz.br/documento/recomendacoes-para-o-
planejamento-de-retorno-atividades-escolares-presenciais-no-0 Acesso em:
26 set. 2021.

44



REFERÊNCIAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO.GABINETE DO REITOR. PORTARIA Nº 2.934 de 10 de JULHO DE 2020.
Disponível em: https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Portaria-
2934-Diretrizes.pdf Acesso em: 26 set. 2021

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO.GABINETE DO REITOR. PORTARIA Nº 265 de 20 de janeiro de 2021.
Disponível em: https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2021/01/PORTARIA-
No-265_2021-Nota-PRENAE.pdf Acesso em: 26 set. 2021

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO.GABINETE DO REITOR. PORTARIA Nº 3350 de 10 de agosto de 2021.
Disponível em: https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2021/08/PORTARIA-
No-3350_2021-GAB-REIT_REITORIA_IFMA-merged-1.pdf Acesso em: 26 set. 2021

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Contribuições para o retorno às atividades escolares
presenciais no contexto da pandemia de Covid-19. 2020a. Disponível em:
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contribuicoes_pa
ra_o_retorno_escolar_-_08.09_4_1.pdf. Acesso em: 26 set. 2021.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Manual de biossegurança para reabertura de escolas
no contexto da Covid-19. 2020. Disponível em:
https://portal.fiocruz.br/documento/manual-sobre-biosseguranca-para-reabertura-
de-escolas-no-contexto-da-covid-19. Acesso em: 26 set. 2021.

UNESCO Digital Library website. Marco de ação e recomendações para a
reabertura de escolas. abr. 2020. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373348_por. Acesso em: 27 set. 2021.

45



APÊNDICES



APÊNDICE A : QUESTIONÁRIO APLICADO À COMUNIDADE ESCOLAR DO IFMA CAMPUS 
GRAJAÚ

O IFMA Campus Grajaú,  através da Comissão constituída pela Portaria n° 155/2021   para coordenar o 
processo de Elaboração do Plano de Retorno Gradual das Atividades Pedagógicas Presenciais, realizou 
junto à comunidade escolar (servidores, discentes, pais/responsáveis e colaboradores terceirizados), no 
período de  uma pesquisa com o intuito de fazer o levantamento de informações para balizar o processo 
de planejamento do retorno às atividades presenciais, conforme diretrizes instituídas pela Portaria IFMA 
N° 3.350/2021.

Os dados colhidos compõem informações do diagnóstico inicial do Plano de Retorno e foram estratégicos 
para um melhor dimensionamento das demandas e necessidades de nossa comunidade escolar, visando 
um retorno seguro e adequado à nossa realidade.

O universo da pesquisa contemplou um total de 461 participantes, sendo, deste total, 62% discentes, 
24% pais/responsáveis, 5% docentes, 5%, técnico-administrativos e 5% colaboradores terceirizados.

A seguir, apresentamos os dados da pesquisa, com o detalhamento estatístico das respostas às 
questões propostas no questionário (as questões estão de acordo com a sugestão proposta no Anexo II 
da Portaria IFMA N° 3.350/2021).
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Você pertence a qual categoria?
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Turno
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Período
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APÊNDICE B - CALENDÁRIO ACADÊMICO 2021
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JANEIRO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 1 - Confraternização Universal (Feriado)

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

___

ACUMULADOS ___

MARÇO ATIVIDADES

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

___

ACUMULADOS ___

FEVEREIRO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 16 - Carnaval (Feriado)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

___

ACUMULADOS ___

ABRIL ATIVIDADES

D S T Q Q S S 2 - Paixão de Cristo (Feriado) 19 a 30 - 
Férias letivas (12 dias) 21 - Tiradentes 
(Feriado)
29 - Aniversário de Grajaú (Feriado 
municipal)

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

___

ACUMULADOS ___
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MAIO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 1 - Dia do Trabalho (Feriado)
1 a 18 - Férias letivas (18 dias)
12 a 18 - Rematrícula Sem. 2021.1
20 e 21 - Encontro Pedagógico 2021.1 24 – Início do Ano Letivo 
2021/Aula inaugural - 1º Bimestre de 2021.1: Turmas novas - 1º anos 
Integrados e I módulos Subsequentes (Proc. Seletivo EPTNM 2021) 
Turmas veteranas: 2º e 3º anos Integrados e II módulos Subsequentes 
24 a 26 – Acolhimento e Ambientação Acadêmica e Digital dos discentes 
ingressantes e veteranos
24 a 31 – Período de adaptação às Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNP) – Turmas ingressantes
27 - Reunião de Gestão
28 - 1ª Reunião de Conselho de Classe Extraordinário
29 - Sábado letivo referente à 2ª feira
31 - Audiência Pública - Política de Acesso Discente - Não haverá aula 
(Atividades assíncronas)-

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24∆ 25 26 27 28 29

30 31

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

7

ACUMULADOS 7

JUNHO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 1 a 7 – Período de adaptação às aulas remotas – Turmas ingressantes
3 - Corpus Christi (Feriado)
5 - Sábado letivo referente à 3ª feira
10 - Escolha dos representantes de turmas
12 - Sábado letivo referente à 4ª feira
15 - Reunião da DDE
17 - Encontro Família e Escola - alunos ingressantes 2021.1
19 - Sábado letivo referente à 5ª feira
26 - Sábado letivo referente à 6ª feira
29 - Reunião Geral
25 a 30 - Período de solicitação de trancamento de matrícula, transferência e 
de aproveitamento de estudos.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

25

ACUMULADOS 32

JULHO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 3 - Sábado letivo referente à 2ª feira
8 - Reunião do CONDIR
1 a 9 - Período de solicitação de trancamento de matrícula, transferência 
e de aproveitamento de estudos
10 - Sábado letivo referente à 3ª feira
14 - Reunião de Gestão
15 - 
17 - Sábado letivo referente à 4ª feira
22 - Término do 1º Bimestre (Cursos Integrados) e 1ª etapa (Cursos 
Subsequentes) de 2021.1
23 - Início do 2º Bimestre (Cursos Integrados) e 2ª etapa (Cursos 
Subsequentes) de 2021.1
24 - Sábado letivo referente à 5ª feira
28 - Reunião de Planejamento Pedagógico Coletivo
31 - Prazo máximo para inserção de notas e entrega do 1º Bimestre 
(Cursos Integrados)
e da 1ª etapa letiva (Cursos Subsequentes) no SUAP
31 - Sábado letivo referente à 6ª feira

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22● 23
∆

24

25 26 27 28 29 30 31

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

27

ACUMULADOS 59

AGOSTO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 7 - Sábado letivo referente à 2ª feira
11 e 12 - Reunião de Conselho de Classe
1º Bimestre (Cursos Integrados) e 1ª etapa (Cursos Subsequentes) de 
2021.1
14 - Sábado letivo referente à 3ª feira
18 - Dia do Evangélico (Feriado municipal) - dia letivo
21 - Sábado letivo referente à 4ª feira
25 - Reunião Geral
24 a 26 - Encontro Família e Escola
27 - I Encontro do Ciclo Formativo  - Diretrizes EPTNM
28 - Sábado letivo referente à 5ª feira

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

26

ACUMULADOS 85
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OUTUBRO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 1 a 11 - Férias letivas (11 dias)
11 a 13 – Período de rematrícula sem. 2021.2 (Cursos Subsequentes)
12 - Nossa Senhora Aparecida (Feriado)
13 e 14  - Encontro Pedagógico 2021.2
15 - Dia do Professor 
18 - Retorno das aulas (2021.2):

● 3º bimestre 2021.2 (Cursos Integrados)
● 1ª etapa 2021.2 ( II e III Módulos Subsequentes)

23 - Sábado letivo referente à 2ª feira
26 - Reunião de Conselho de Classe (Cursos Integrados - 2º Bimestre de 
2021.1)
26 - Reunião de Gestão
27 - Reunião do CONDIR
28 - Dia do Servidor Público (Ponto Facultativo)
30 - Sábado letivo referente à 3ª feira

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18∆ 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS

11

ACUMULADOS 113

NOVEMBRO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 2 - Finados (Feriado)
6 - Sábado letivo referente à 4ª feira
3 a 6 - SNCT/SEMIC
10 - Reunião Geral
11 e 12 - Reunião de Pais/Responsáveis
13 - Sábado letivo referente à 5ª feira
15 - Proclamação da República (Feriado)
20 - Atividade alusiva ao “Dia da Consciência Negra”
20 - Sábado letivo referente à 6ª feira
24 - Reunião de Planejamento Pedagógico Coletivo
27 - Sábado letivo referente à 3ª feira

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

TOTAL DE DIAS LETIVOS 24

ACUMULADOS 137

DEZEMBRO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 2 - Término do 3º Bimestre
(Cursos Integrados) e 1ª etapa (Cursos Subsequentes) 
de 2021.2
3 - Início do 4º Bimestre (Cursos Integrados) e 2ª etapa 
(Cursos Subsequentes) de 2021.2
4 - Sábado letivo referente à 3ª feira
7 - Prazo máximo para inserção de notas e entrega do 
3º Bimestre 2021.2 ( Cursos Integrados) e da 1ª etapa 
letiva 2021.2 (Cursos Subsequentes) no SUAP
8 - Dia de Nossa Senhora da Conceição (Feriado 
Estadual) - dia letivo
9 e 10 - Reunião de Conselho de Classe – 3º Bimestre 
(Cursos Integrados) e 1ª etapa (Cursos Subsequentes) 
de 2021.2
11 - Sábado letivo referente à 5ª feira
15 - Reunião de Gestão
16 - Reunião do CONDIR
18 - Sábado letivo referente à 6ª feira
25 - Natal
24/12/2021 a 01/01/2022 - Recesso de Final de Ano

1 2● 3∆ 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

TOTAL DE DIAS LETIVOS 20

ACUMULADOS 157

SETEMBRO ATIVIDADES

D S T Q Q S S 4 - Sábado letivo referente à 6ª feira
7 - Independência do Brasil (Feriado)
9 - Reunião Geral
11 - Sábado letivo referente à 5ª feira
14 - Dia do Senhor do Bonfm (Feriado municipal) - dia letivo
18 - Sábado letivo referente à 6ª feira
21 - Término do 2º Bimestre (Cursos Integrados) e 2ª etapa (Cursos 
Subsequentes) de 2021.1
22 e 23 - Recuperação Final (Cursos Subsequentes)
24 – Conselho de Classe Final (Cursos Subsequentes – I e II módulos 
2021.1)
25 - Prazo máximo para inserção de notas e entrega do 2º Bimestre 
2021.1 (Cursos Integrados) e da 2ª etapa letiva 2021.1 (Cursos 
Subsequentes) no SUAP
30 - Reunião do CONDIR
27 a 30 - Férias letivas (4 dias)

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21● 22 23 24 25

26 27 28 29 30

TOTAL DE DIAS 
LETIVOS 17

ACUMULADOS 102
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JANEIRO 2022 ATIVIDADES

D S T Q Q S S 1 - Confraternização Universal
(Feriado)
8 - Sábado letivo referente à 3ª feira
12 - Reunião da DDE
15 - Sábado letivo referente à 5ª feira
22 - Sábado letivo referente à 6ª feira
24 - Término do ano letivo 2021: 4º Bimestre 2021.2 ( Cursos 
Integrados) e da 2ª etapa letiva 2021.2 (Cursos Subsequentes)
25 e 26 - Recuperação Final
27 - Prazo máximo para inserção de notas e entrega do 4º 
Bimestre 2021.2 (Cursos Integrados) e da 2ª etapa letiva 2021.2 
(Cursos Subsequentes) no SUAP
28 e 31 - Conselho de Classe Final (Cursos Integrados e 
Subsequentes)

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24● 25 26 27 28 29

30 31

TOTAL DE DIAS LETIVOS 19

ACUMULADOS 176

FEVEREIRO 2022 ATIVIDADES

D S T Q Q S S
01 a 28 - Férias letivas
(28 dias)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

TOTAL DE DIAS LETIVOS    ----

ACUMULADOS ----

MARÇO 2022 ATIVIDADES

D S T Q Q S S 1 – Carnaval 
2 - Quarta-feira de cinzas
1 e 2 - Férias letivas (2 dias)
3 e 4 - Encontro Pedagógico 2022.1
7 - Início do ano letivo 2022

1 2 3 4 5

6 7∆ 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

TOTAL DE DIAS LETIVOS ___

ACUMULADOS ___

LEGENDA

Início das aulas

Feriado Nacional

Férias, recesso e ponto facultativo

Sábado letivo

Encontro pedagógico

Recuperação final

Semana de aulas síncronas 

∆ Início do bimestre

● Término do bimestre
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ANO LETIVO 2021 - DURAÇÃO DAS ETAPAS

SEMESTRE/BIMESTRE INÍCIO TÉRMINO

TOTAL DE DIAS LETIVOS

BIMESTRE SEMESTRE

SEMESTRE
2021.1

1º Bimestre 24/05/2021 22/07/2021 51 dias

1022º Bimestre 23/07/2021 21/09/2021 51 dias

SEMESTRE 
2021.2

3º Bimestre 18/10/2021 02/12/2021 37 dias

744º Bimestre 03/12/2021 24/01/2022 37 dias

Total de dias letivos 176

QUADRO - REFERÊNCIA DE SÁBADOS LETIVOS

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

MÊS DATA DIA DE REFERÊNCIA MÊS DATA DIA DE REFERÊNCIA

MAIO 29 2ª feira

OUTUBRO

23 2ª feira

JUNHO

5 3ª feira 30 3ª feira

12 4ª feira

NOVEMBRO

6 4ª feira

19 5ª feira 13 5ª feira

26 6ª feira 20 6ª feira

JULHO

3 2ª feira 27 3ª feira

10 3ª feira

DEZEMBRO

4 4ª feira

17 4ª feira 11 5ª feira

24 5ª feira 18 6ª feira

31 6ª feira

JANEIRO

8 3ª feira

AGOSTO

7 2ª feira 15 5ª feira

14 3ª feira
22 6ª feira

21 4ª feira

28 5ª feira

------------------------ ------------------------ ------------------------SETEMBRO 4 6ª feira

11 5ª feira

18 6ª feira
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QUADRO RESUMO DIAS LETIVOS - 1º SEMESTRE

MÊS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA TOTAL

MAIO 3 1 1 1 1 7

JUNHO 4 6 6 4 5 25

JULHO 5 5 5 6 6 27

AGOSTO 6 6 5 5 4 26

SETEMBRO 3 3 3 4 4 17

TOTAL 21 21 20 20 20 102

Obs.: Os sábados letivos de cada mês estão contabilizados nos respectivos dias da semana aos quais são referentes.

QUADRO RESUMO DIAS LETIVOS - 2º SEMESTRE

MÊS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA TOTAL

OUTUBRO 3 3 2 1 2 11

NOVEMBRO 4 5 5 5 5 24

DEZEMBRO 3 3 5 5 4 20

JANEIRO 4 4 3 4 4 19

TOTAL 14 15 15 15 15 74

Obs.: Os sábados letivos de cada mês estão contabilizados nos respectivos dias da semana aos quais são referentes.
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