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Prezada comunidade IFBA, Campus Barreiras!

 

Estamos há quase dois anos trabalhando no modelo remoto com Atividades de Ensino Não Presenciais – AENPE,
devido a necessidade de manter o isolamento social no combate à pandemia da COVID-19. Durante esse período,
enfrentamos muitos desafios para aprender e ensinar em um contexto pandêmico de forma a manter a qualidade do
ensino ofertado e assegurar que todas as recomendações dos órgãos de saúde pública fossem cumpridas. 
Nessa trajetória, o Campus Barreiras montou o Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do
Coronavírus (COVID-19) e organizou diversas questões estruturais para o retorno das atividades, seguindo o Plano
de Retomada Gradual. Nesse contexto, conforme prevê a quarta fase do referido plano, iniciamos nossas atividades
presenciais no dia 14/02/2022. 
Após esse percurso de muito trabalho, a Direção de Ensino, em consonância com a Direção Geral e em trabalho
conjunto com o Departamento de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o Departamento de Ensino
Superior, elaborou as Orientações Gerais que devem ser consideradas por docentes e discentes para garantir que o
retorno das atividades presenciais possa ocorrer com segurança para todos(as). 

 
 

Desejamos um excelente retorno!

 
 

 
Direção Geral 
Direção de Ensino 
Departamento de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Departamento de Ensino Superior
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Em tempos de pandemia ou não, vale sempre lembrar de pontos que são fundamentais para o convívio social
harmônico:                          

                         



                                         
 
                                           

Orientações para acesso ao IFBA, Campus Barreiras

 
Todos os(as) docentes e discentes que retornarão às atividades de ensino presenciais devem considerar as seguintes
orientações: 
 

1. A entrada de pedestres no Instituto deve ser feita pela guarita, seguindo a demarcação com a fita zebrada,
passando pelo corredor em frente da Coordenação de Atenção à Saúde (CAMED) e se direcionando para a
câmara térmica, na qual haverá aferição da temperatura corporal. As portas da recepção permanecerão
fechadas, não sendo possível/permitido a entrada por ela;

2. A saída dos pedestres, nos períodos de troca de turnos (12:00 às 13:00 e 18:00 às 19:00), deverá ocorrer pelo
portão do ginásio de esportes para evitar aglomerações. No final do período noturno, em decorrência da
pouca iluminação, a saída ocorrerá pela guarita;

3. A entrada e saída de pessoas motorizadas ocorrerão pela guarita, na qual será realizada a aferição da
temperatura corporal pelo vigilante de plantão;

4. É proibida, em qualquer circunstância, a entrada dos veículos dos responsáveis legais dos(as) estudantes no
Campus, a fim de evitar aglomerações.

5. É permitida a entrada de veículos coletivos (vans) que transportam estudantes com necessidades específicas.

 
Orientações aos(às) estudantes com relação às atividades presenciais  
 
No retorno das atividades de ensino presenciais, os estudantes devem considerar as seguintes orientações: 
 

1. É obrigatório o uso de máscara em todas as dependências do IFBA, Campus Barreiras; 
2. A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada;
3. A máscara não deve ser retirada durante o período em que o(a) estudante estiver nas dependências do

Instituto, exceto em casos excepcionais; 
4. Considera-se casos excepcionais para a retirada da máscara apenas quando o(a) estudante for lanchar e para

se hidratar, devendo ser inseridas adequadamente logo após o término da refeição/hidratação;
5. A máscara deve ter medidas corretas, devendo cobrir totalmente a boca, o nariz e o queixo, sem deixar

espaços nas laterais;
6. A máscara deve estar em condições de uso (limpa e sem rupturas);
7. O(a) estudante poderá recorrer à DIREN para solicitar uma nova máscara caso  não disponha de máscara

reserva e tenha algum problema que implique na necessidade de troca;
8. Os(as) estudantes não devem compartilhar/emprestar os objetos de uso pessoal;
9. Os estudantes não devem remover as carteiras dos locais fixados nas salas de aula, mantendo o

distanciamento que foi organizado pelo Instituto; 
10. É recomendado que os(as) discentes utilizem sempre a mesma cadeira na sala de aula durante o turno no qual

estiver nas dependências do IFBA; 
11. Todas as atividades no contraturno podem ser realizadas, desde que mantidos os protocolos de segurança,

evitando-se aglomerações;  
12. Durante o fornecimento da alimentação escolar, os(as) estudantes devem respeitar o distanciamento social,

seguindo as instruções, sinalizações e orientações feitas na área do recreio coberto.
13. O acesso aos banheiros deve ser feito de forma individual, respeitando as distâncias sinalizadas nos locais e

evitando aglomeração; 
14. O(a) discente deve trazer a garrafa ou o copo para se hidratar, não compartilhando esses objetos;
15. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o cotovelo flexionado, ou use lenço, descartando-o em seguida;
16. Evitar rodinhas de conversas com contatos próximos nos corredores e nos demais ambientes do IFBA. 

 



 
 
Orientações aos(às) docentes e discentes quanto ao uso dos laboratórios e visitas técnicas 
 

No retorno das atividades de ensino presenciais, os(as) docentes e estudantes devem considerar as orientações abaixo
referentes ao uso dos laboratórios e visitas técnicas: 

 

1. Evitar aglomerações nas bancadas dos laboratórios; 
2. Evitar o compartilhamento dos computadores durante as aulas, mantendo o máximo de distanciamento

possível quando o compartilhamento se fizer extremamente necessário;
3. Evitar o compartilhamento de materiais nas salas de desenho e demais laboratórios. Se necessário

compartilhar,  higienizar as mãos sempre após o uso;
4. Os(as) docentes poderão realizar visitas técnicas, considerando as recomendações necessárias para manter as

medidas de segurança; 
5. Os procedimentos de biosseguranças para visita técnica serão deliberados pelo Comitê Local de Prevenção e

Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19). 

 
Orientações para realização das aulas de Educação Física escolar e esportes 
 
Todos(as) os(as) docentes e os(as) discentes devem considerar as orientações abaixo referentes à realização das aulas
de Educação Física escolar e esportes: 
 

1. Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre discentes e docentes, durante a
realização das atividades práticas;

2. Evitar a realização de atividades práticas para as quais seja necessário qualquer contato físico;
3. Priorizar a prática de modalidades esportivas individuais e/ou modalidades coletivas que não haja contato

físico.
4. Evitar o compartilhamento de objetos de uso individual (garrafa de água ou copo, toalhas, materiais

esportivos);
5. Respeitar a sinalização com cartazes informativos e educativos referentes às medidas de prevenção da

disseminação do coronavírus (COVID-19).

 
Orientações para acesso ao Ginásio 
 

1. O acesso ao ginásio deve ser feito pela entrada dos fundos;
2. Seguir as marcações de distanciamento na entrada do ginásio;
3. Ao entrar, passar sempre pelo tapete sanitizante;
4. Manter os climatizadores em funcionamento durante as aulas, como também os portões abertos;
5. Manter a distância de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas dentro dos banheiros e/ou vestiários.
6. Manter a distância de 2,0m (dois metros) para utilização da arquibancada para discentes em atividades;
7. A utilização dos materiais esportivos individualizados deve ser feita respeitando a distância de 3m x 3m

entre discentes e docentes;
8.  Higienizar todos os materiais esportivos antes e depois das aulas;
9. Utilizar os vestiários da quadra e do ginásio para higienização dos(as) discentes após a realização das aulas, a

fim de evitar aglomeração em apenas um dos espaços.

 
 
 
 



 
 
Orientações para uso da Piscina 
 

1. O acesso à piscina deve ser feito pela  entrada principal;
2. Ao entrar no espaço que dá acesso à piscina, o(a) discente deve passar tapete sanitizante;
3. Não será permitido acesso ao deck ou borda da piscina de tênis, sapatos ou sandálias;
4. Não é permitido ao(à) discente acessar a piscina fora do horário da sua aula;
5. Deve ser mantido, no máximo, 3 (três) discentes por raia, organizando os sentidos (direções) da execução do

nado;
6. A máscara pode ser retirada apenas quando o(a) discente estiver no deck, momentos antes de entrar na

piscina. Após a saída da piscina, o(a) estudante deve recolocar a máscara de proteção.

 
Orientações para uso da Sala de ginástica e cultura corporal
 

1. Utilizar o álcool em gel na entrada da sala de ginástica e cultura corporal;
2. Manter tênis, sandálias e mochilas na parte externa da sala;
3. Realizar a substituição da máscara após a realização da aula;
4. Utilizar os vestiários da quadra e do ginásio para higienização dos(as) discentes após a realização das aulas, a

fim de evitar aglomeração em apenas um dos espaços.

 
Orientações pedagógicas aos(às) docentes que retornarão às atividades presenciais  
 
Os(as) docentes que retornarão às atividades de ensino presenciais devem considerar as seguintes orientações
referentes às questões didático-pedagógicas: 
 

1. As avaliações que requerem proximidade entre discentes (por exemplo: prova escrita em dupla), não
respeitando o distanciamento físico recomendado pelas organizações de saúde, não devem ser realizadas, e
os(as) docentes devem aguardar as orientações da DIREN para futuras liberações desse tipo de atividade
avaliativa;

2. Os trabalhos em grupos podem ser realizados desde que os encontros dos(as) estudantes para organização
das atividades sejam orientados a ocorrerem, preferencialmente, no formato remoto;

3. A apresentação de trabalhos em grupos, nas salas de aula do IFBA, pode ocorrer desde que seja mantido o
distanciamento entre docentes e estudantes durante as apresentações; 

4. Não é recomendado compartilhar/emprestar os materiais escolares. 

 
Orientações para todos(as) os(as) docentes sobre a abertura de salas de aula no Google Classroom
 
Lembrando que ainda vivemos um momento de incertezas diante da pandemia da COVID-19, dessa forma não
podemos desconsiderar uma futura necessidade de retorno às AENPE no IFBA, Campus Barreiras. Em decorrência
disso, todos(as) os(as) docentes (os que voltaram ao trabalho presencial e os que permanecerão no trabalho remoto)
devem considerar as orientações abaixo: 
 

1. Os(as) docentes devem adotar a Plataforma do Google Classroom para todas as turmas dos cursos técnicos,
subsequentes e superiores. 

2. No caso dos professores que retornaram no modo presencial, a criação das referidas salas de aulas será uma
alternativa para uso pelos(as) docentes e estudantes em caso de afastamento em decorrência do contágio da
COVID-19. 

3. Quanto aos docentes que trabalharão de forma remota, conforme o Artigo 4 da IN 90, a adesão ao Classrrom
será o meio de contato direto entre os estudantes e as aulas realizadas de forma assíncrona. 



4. As orientações aos(às) docentes para abertura das Salas de aula no Google Classroom estão disponíveis no
processo SEI Nº 23286.000275/2022-11, no Comunicado DIREN.BAR 2193277.

 
 
Orientações aos(às) docentes que permanecerão em trabalho remoto, conforme a IN 90
 
Os(as) docentes que permanecerão em trabalho remoto, conforme prevê a IN 90,  devem considerar as seguintes
orientações: 
 

1. As aulas remotas serão ofertadas de forma assíncrona. Para tanto, uma sala do Google Classroom deve ser
preparada para a turma, na qual todos os materiais e atividades devem ser disponibilizados aos(às)
estudantes. 

2. Os coordenadores de curso orientarão aos(às) estudantes para que utilizem os horários da disciplina para
realizar as leituras e demais atividades indicadas pelo professor(a). 

3. O(a) docente pode gravar videoaulas e disponibilizá-las no Google Classroom para que os(as) estudantes
possam acessá-la em casa, uma vez que o campus não dispõe de internet suficiente para que todos(as)
possam visualizá-la no momento da aula.

4. As dúvidas acerca das leituras, videoaulas e demais atividades serão sanadas nos horários de TCA, a serem
ofertados de forma síncrona aos(às) discentes no turno oposto. 

5. Os(as) estudantes poderão utilizar o link do Google Meet vinculado à sala do Google Classroom criada
pelo(a) docente. 

6. Também é possível utilizar o TCA de forma síncrona com outras ferramentas de mídia digital, como o
WhatsApp, por exemplo.

7. As coordenações de curso verificarão os(as) estudantes que não possuem acesso à internet para a
disponibilização de chips e tablets. 

 
Orientações para acesso aos espaços abertos no campus
 
Lembre-se de que as áreas abertas oferecem menor risco de contágio às pessoas. Ainda assim, é fundamental manter
as orientações:
 

1. Use máscara de forma correta (cobrindo boca, nariz e queixo) durante todo o tempo;
2. Evite contatos físicos;
3. Mantenha o distanciamento físico entre as pessoas (pelo menos 1 m);
4. Não compartilhe objetos pessoais.

 
Sendo assim, sem mais nada para o momento, a Direção Geral, a Direção de Ensino e demais Departamentos
desejam aos(às) docentes e estudantes um ano letivo produtivo, com bastantes estudos, dedicação, segurança, saúde,
amor e paz!

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a) Geral do Câmpus Barreiras, em
21/02/2022, às 14:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, Diretor(a) de Ensino, em
21/02/2022, às 16:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ERIKSON DE CARVALHO MARTINS, Chefe do Departamento de Educação
Profissional de Nível Médio, em 21/02/2022, às 16:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DAVI NOVAES LADEIA FOGACA, Chefe do Departamento de Ensino
Superior, em 21/02/2022, às 18:30, conforme decreto nº 8.539/2015.
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