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DECRETO Nº 7593/2021 

DE 03 DE AGOSTO DE 2021 

Dispõe sobre a autorização para retorno das 

aulas na rede pública de ensino, com o 

estabelecimento de protocolo para o 

funcionamento das atividades de classe 

com a presença  de alunos no Município de  

Camaçari, na  forma  que  indica   o  Anexo 

Único  do  presente  Decreto. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 

Orgânica do Município e: 

Considerando o trabalho  conjunto e o compromisso firmado 

entre os Municípios da Região Metropolitana de Salvador 

(RMS) e  o  Governo  do  Estado  da  Bahia;

Considerando que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no 

Município se mantém, por período superior a 05 (cinco) dias 

consecutivos, inferior a 75% (setenta e cinco por cento); e

Considerando a nova disciplina, pelo Governo do Estado, 

sobre as atividades de classe nas redes pública e privada de 

ensino, com protocolo de funcionamento para o respeito às 

medidas de combate  à  disseminação  do  COVID-19;

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o  Protocolo Pedagógico para o retorno 

das aulas semipresenciais  e presenciais nas Escolas da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Camaçari, no ano letivo 

de 2021, Anexo  Unico, elaborado  pela Secretaria Municipal 

de Educação.

Art. 2º Deve a Secretaria de Educação manter a constante 

observância  aos protocolos sanitários instituídos pelo 

Decreto Municipal nº 7582/2021 e os que eventualmente o 

substituam, bem assim  o constante diálogo com os 

Sindicatos, Conselhos da Educação, objetivando consagrar 

os direitos fundamentais à saúde e educação, no âmbito da 

rede  pública  de  ensino  do  Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se  as  disposições  em  contrário.

GABINETE  DO  PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 

EM  03  DE AGOSTO  DE  2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

PREFEITO 

ANEXO ÚNICO 

Protocolo  Pedagógico  para o retorno das  aulas  

semipresenciais e presenciais nas Escolas da Rede Pública 

Municipal  de  Ensino  de  Camaçari , no  ano  letivo de  2021. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CAMAÇARI, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017, com base na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 

9.394/96, de 20/12/1996, a Lei Municipal nº 317, de 27 de 

dezembro de 1994, que institui o Sistema Municipal de 

Educação e cria o Conselho Municipal de Educação  de  

Camaçari  e,

CONSIDERANDO, o teor do artigo 214 da Constituição 

Federal, que determina a universalização do atendimento 

escolar; 
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CONSIDERANDO, o inciso I do artigo 3º da Lei Federal nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação), que tem como princípio a igualdade de 

condições  para  o  acesso  e  permanência na escola e o 

inciso III do art. 11 da mesma lei, que incumbe os municípios a 

baixarem normas complementares para o seu sistema de 

ensino;

CONSIDERANDO, a Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 2020, 

que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de  

2020;  e  altera  a  Lei  nº11.947, de 16 de junho de 2009.  

CONSIDERANDO, o Perecer  CNE/CP nº 5/2020, de 28 de 

abril de 2020 que trata da Reorganização do Calendário 

Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais  para fins de cumprimento da carga horária 

mínima  anual, em  razão  da  Pandemia  da  COVID-19;

CONSIDERANDO, o  Parecer nº 11 de 2020/CNE, através  do 

qual  o  Conselho  Nacional de Educação aprovou no último 

dia 7 de julho o Parecer CNE/CP No: 11/2020, que traz 

orientações Educacionais para a Realização de Aulas e 

Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no 

contexto  da  Pandemia.

CONSIDERANDO, o  Parecer 19 de 2020/CNE,  Reexame 

do Parecer  CNE/CP nº 15, de  6  de outubro de 2020, que 

tratou das Diretrizes Nacionais para a implementação dos 

dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que 

estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido  pelo Decreto Legislativo nº 6, de  20   de março  

de  2020.

CONSIDERANDO, a Resolução nº 02 de 2020/CNE, Institui 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos 

dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que 

estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes 

escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, 

durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de   20  de  março  de  2020.

CONSIDERANDO, a Resolução CEE/BA N.º 27, de 25 de 

março de 2020 que orienta as instituições integrantes do 

Sistema Estadual de Ensino sobre o desenvolvimento das 

atividades curriculares, em regime especial, enquanto 

permanecerem os atos decorrentes do Decreto Estadual nº. 

19.529, de 16 de março de 2020, que estabelece as medidas 

temporárias para o enfrentamento de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional – ESPIN, para fins de 

prevenção  e  enfrentamento  à  COVID19.

CONSIDERANDO, a Resolução CEE/BA N.º 34 de 28 de abril 

de 2020 que Altera o caput do  Art. 9º da Resolução CEE Nº. 

27/2020 enquanto persistirem as medidas temporárias 

adstritas à situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional - ESPIN, para fins de prevenção e 

enfrentamento  à  COVID-19.

CONSIDERANDO, a  Resolução CEE/BA N.º 37  de 18 de 

maio  de  2020  que  Dispõe sobre as Normas 

Complementares  à  Resolução CEE/BA Nº. 27 de 25 de março 

de 2020.

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 7.363, de 20 de 

junho de 2020, que dispõe sobre a prorrogação de medidas 

temporárias de prevenção e controle para enfrentamento da 

COVID – 19, incluindo o toque de recolher, no âmbito do 

município de  Camaçari/BA,  e  dá  outras  providências;

CONSIDERANDO, o Parecer CME/CAMAÇARI nº 03/2020 

que aprova o Projeto Mais e melhor educação: em casa. 

CONSIDERANDO, o Parecer CME/Camaçari nº.04/2020, de 
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03 de agosto de 2020, que aprova o volume I do Referencial 

Curricular Municipal de Camaçari – RCMC – para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental.

CONSIDERANDO, a Instrução Normativa Nº 001/2021 que 

dispõe sobre a regulamentação do Regime Especial das 

atividades pedagógicas remotas, diferenciadas, para a 

reorganização e cumprimento do Calendário Escolar do ano 

letivo de 2021 no âmbito da Rede Municipal de Ensino de 

Camaçari, em decorrência da legislação específica sobre a 

pandemia causada pela Covid-19.

CONSIDERANDO, o Decreto nº 7582/2021 que dispõe sobre 

a autorização para o retorno das aulas na rede privada de 

ensino, com o estabelecimento de protocolo para o 

funcionamento das atividades de classe com a presença de 

alunos no Município de  Camaçari,

RESOLVE

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Fica estabelecido o Protocolo Pedagógico para o retorno 

das aulas presenciais do ano letivo de 2021, nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Camaçari, nela também 

compreendida as Escolas Comunitárias Conveniadas com a 

Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Camaçari. 

2. O retorno às atividades presenciais será realizado 

obedecidos  os  seguintes  alicerces: 

I-Garantia de biossegurança no que concerne às questões 

sanitárias e zelo na manutenção de distanciamento  

adequado  e  o  uso de máscaras  e  higiene  das mãos; 

II-Promoção da igualdade de acesso e condições de 

permanência do estudante na escola;

III-Garantia da aprendizagem a todos/as os estudantes da 

rede  municipal  de  ensino; e

IV-Cumprimento das 800 horas previstas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB 9.394/1996 e reiterada na Lei 

Federal 14.040 de 18 de agosto de 2020. 

CAPÍTULO II

DO CRONOGRAMA DE RETORNO 

3. O retorno às aulas presenciais observará o seguinte 

cronograma que estabelece as etapas de acolhimento: 

I- 09 de agosto: docentes, equipe administrativa e pedagógica 

das unidades de ensino;

II- 16 de agosto: estudantes de todas as etapas e modalidades, 

ofertadas na rede municipal de ensino e das escolas 

comunitárias conveniadas.

3.1. Cada unidade escolar deverá organizar o seu Plano de 

Retorno às atividades semipresenciais e presenciais, 

construído de modo colaborativo com os Comitês Escolares, 

em parceria com as famílias, aprovando em reunião, com 

registro de ata, considerando todas as “Medidas a serem 

adotadas para segurança sanitária em ambientes 

escolares” instituídas pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Camaçari e publicada no Diário Oficial nº 1596 de 08 de 

fevereiro de 2021. 

CAPÍTULO III

DO PLANEJAMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

DAS UNIDADES DE ENSINO 

4. Para o cumprimento da carga horária mínima obrigatória, as 

unidades de ensino deverão reorganizar a rotina escolar, 

considerando o Calendário Padrão da Rede Municipal, 

observando  para o cômputo a combinação de uma ou mais 

das  seguintes  alternativas: 

I- carga horária de atividades pedagógicas não presenciais 

realizadas; 
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II- carga horária presencial e não presencial, a serem 

realizadas  de  forma  concomitante; 

III- carga horária de atividades complementares, com alunos, 

previstas no Calendário padrão do ano de 2021, a ser 

cumpridas, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – 

PPP, os Currículos Prioritários e os Planos de Ações das 

Escolas; 

4.1. A composição de carga horária, até o cumprimento do 

mínimo obrigatório, deve contemplar atividades presenciais, 

não presenciais, programação de atividades escolares no 

turno oposto, de acordo com o PPP de cada Unidade Escolar. 

5. No retorno das atividades presenciais, as Unidades 

Escolares devem destinar períodos no calendário escolar 

para realizar: 

I- o acolhimento socioemocional dos estudantes e 

professores como forma de amenizar os impactos 

decorrentes do período de isolamento social;

II- a avaliação diagnóstica que contemple as especificidades 

de cada etapa e modalidade de ensino, bem como de cada 

componente curricular para identificar as habilidades e 

competências efetivamente consolidadas no período de 

ensino remoto e a reorganização dos currículos, 

considerando o processo de alfabetização e as práticas de 

leitura e escrita como conteúdos centrais em todas as 

séries/anos de escolarização; 

III- a revisão, quando necessária, de acordo com os resultados 

das avaliações diagnósticas, dos temas/conteúdos 

ministrados de forma não presencial; 

IV- as avaliações dos conteúdos ministrados durante a 

realização de atividades não presenciais; 

V- momentos de orientações aos estudantes sobre as 

medidas de biossegurança, de acordo com o disposto nas 

“Medidas a serem adotadas para segurança sanitária em 

ambientes escolares”, instituídas pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Camaçari – SESAU-e demais autoridades 

sanitárias;

VI- acolhimento das famílias dos estudantes para discussão 

do Plano de Retorno das atividades pedagógicas.

CAPÍTULO VI

DAS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA 

14. Para assegurar o cumprimento das “Medidas a serem 

adotadas para segurança sanitária em ambientes 

escolares”, as Unidades Escolares devem adotar todas as 

medidas necessárias para assegurar: 

I- distribuição de materiais de higiene e desinfecção para os 

estudantes, professores e demais funcionários para uso no 

interior da escola; 

II- escalonamento de horário de entrada e saída de turmas, 

com intervalos entre os grupos, assim como  o  

escalonamento  do  intervalo, evitando  aglomeração; 

III- sinalização visual para o distanciamento nas filas das 

cantinas  escolares,  bebedouros  e  banheiros; 

IV- aferição da temperatura na entrada de todos que estudam 

ou  trabalham no ambiente escolar e em caso de algum 

sintoma  ou febre (37,5° C ou superior), o estudante não 

deverá permanecer na escola. Se não for possível o contato 

imediato  com o seu responsável legal, o estudante deverá 

ficar  isolado  até  a  chegada  do  responsável;  

V- desinfecção permanente e contínua, com produtos 

adequados  ao  combate  da COVID-19, de superfícies e 

locais  utilizados  rotineiramente  nas  instituições  de  ensino; 

VI- suspensão presencial de atividades capazes de provocar 

aglomeração de pessoas, a exemplo de eventos: prática de 

esportes, torneios, gincanas e solenidades, os quais devem 
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ocorrer, caso possível, de forma remota;  

VII- uso obrigatório de máscaras, em todas as dependências 

da escola; 

VIII- manutenção do distanciamento social em todos os 

ambientes da escola;

IX- assepsia frequente das mãos e observância dos 

protocolos e etiquetas respiratórias;

X- evitar o acesso ao prédio escolar das pessoas de fora da 

escola (familiares, outros cuidadores, visitantes), priorizando 

o agendamento para atendimento; 

XI- organização das cadeiras/mesas nas salas de aula, 

assegurando o distanciamento de 1,5 metro entre elas, 

mantendo a quantidade de alunos por turma, de acordo com o 

tamanho da sala, não excedendo o limite de 50% da 

capacidade. 

Parágrafo Único. As aulas teóricas de Educação Física 

deverão ser ministradas regularmente pelo docente e as 

atividades  práticas, para  serem realizadas, devem 

assegurar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos nos 

Protocolos  Sanitários. 

CAPÍTULO VII

DO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

15. Para garantia de segurança no transporte escolar os 

estudantes deverão: 

I- usar máscara, obrigatoriamente; 

II- evitar  tocar  olhos,  nariz  e  boca  sem  higienizar  as  

mãos; 

III- utilizar os braços em casos de tosse e espirros, para 

proteger  as  outras  pessoas; 

IV- evitar, o máximo possível, o contato com as superfícies  do 

veículo; 

V- deixar  as  janelas  do  transporte  abertas, quando 

possível; 

VI- acomodar-se  intercalando  um assento ocupado e um 

livre; 

VII- higienizar as mãos com álcool em gel 70% durante o 

percurso;  

VIII- fazer a higienização das mãos, assim que entrar na 

escola; 

IX- fazer  a  higienização  das mãos, assim  que  entrar em 

casa  no  retorno  da  escola.

CAPÍTULO VIII

DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

16. O retorno dos estudantes da educação especial deve ser 

planejado considerando, além das medidas gerais, 

estabelecidas nesta Portaria, as especificidades de cada 

estudante, uma vez que, em muitos casos, estes apresentam 

demandas peculiares, necessitando de diferentes formas de 

interação com os profissionais da educação, bem como o uso 

de equipamentos e acessórios. Portanto, a relação com a 

família é imprescindível para um planejamento adequado, 

nesse retorno.  

17. Cada Unidade Escolar deverá garantir, no seu Plano de 

Retorno, de acordo com a sua matrícula, o acolhimento 

adequado aos estudantes com deficiências, em parceria com 

o Centro de Referência à Inclusão Escolar – CRIE, tomando 

como referências a Instrução Normativa – SEDUC – Nº 

001/2021 e os seguintes aspectos:  

I- avaliar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura e 

recursos para o atendimento às medidas de higiene e 

segurança sanitária;

II- envolver as famílias na preparação de retorno e 

especialmente fornecer-lhes informações qualificadas sobre 
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como  se  dará  esse  processo; 

III- incluir os profissionais de apoio ao estudante com 

deficiência no acesso aos EPIs e planejar formação que 

contemple as especificidades dos cuidados com esses 

estudantes; 

IV- direcionar profissional capacitado para auxiliar crianças e 

jovens com deficiência que apresentam dificuldades ou 

impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfecção 

adequada das mãos; 

V- dispensar o uso de máscara por indivíduos com problemas 

respiratórios ou incapazes de removê-la sem assistência; 

VI- sensibilizar  a  comunidade escolar sobre a necessidade 

de flexibilizar o uso de máscaras para os alunos com 

deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando 

ênfase  às  medidas  de  higiene  e  distanciamento  social; 

VII- prover apoio aos estudantes com deficiência na execução 

das medidas de higiene pessoal e de desinfecção de seus 

equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, próteses, 

regletes, punção, bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, 

implantes, próteses auditivas e corporais, entre outros; 

VIII- orientar os estudantes que fazem uso de cadeiras de 

rodas e constantemente tocam essas rodas a lavar as mãos 

com bastante frequência, além de poderem optar por usar 

luvas descartáveis e ter sempre álcool em gel à disposição ou 

mesmo  usar  lenços  umedecidos  antissépticos; 

IX- autorizar o acompanhamento de um familiar ou um outro 

profissional de apoio, desde que este não apresente nenhum 

sintoma de Covid-19 e siga rigorosamente as medidas de 

segurança implementadas pela instituição escolar para os 

demais profissionais da instituição. 

17.1 Caberá à SEDUC garantir a acessibilidade do transporte 

escolar ao estudante com deficiência, tomando-se as 

medidas de segurança e distanciamento já mencionadas e 

providenciar máscaras transparentes para o professor, a fim 

de garantir a leitura labial e a efetiva comunicação por 

linguagem de sinais, aplicando regra análoga aos Intérpretes 

de LIBRAS e a outros profissionais que interagem com esses 

estudantes.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18. O  Comitê Escolar deverá atuar em regime colegiado, 

tendo como objetivo contribuir para a discussão, 

disseminação, implantação e monitoramento de protocolos 

necessários ao encaminhamento das atividades nas 

Unidades  Escolares  da  rede  municipal  de  ensino.

18.1 Poderão ser convidados a participar das reuniões, 

quando necessário, profissionais de saúde vinculados ao 

SUS. 

19. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogando  as  disposições  em  contrário. 

PUBLIQUE-SE  E  CUMPRA-SE

GABINETE  DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE 

CAMAÇARI – BA,  EM  03  DE  AGOSTO  DE  2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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EM B
RANCO

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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