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PLANO DE AÇÃO. 

RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. 

 

Em consonância ao Protocolo Sanitário Municipal - Caderno 06 de Campinas, publicado na data de 06 de outubro de 

2020, do qual dispõem diretrizes e procedimentos relacionados às medidas de prevenção para o controle da pandemia Covid-

19 e prevenção de FUNCIONÁRIOS e CRIANÇAS, também o Protocolo Sanitário Municipal Intersetorial e de Ambientes 

Caderno 1, o CEI Bem Querer Dr. Milton Santos a partir de uma análise reflexiva sobre as ações pertinentes, elabora o Plano 

de Ação para um possível retorno presencial pautado em torno de quatro eixos principais: 

 

O Plano está pautado em torno de eixos principais: 

a. Acolhimento (crianças, famílias e profissionais). 

 b. Rotinas (replanejamento). 

 c. Espaços (reorganização). 

 d. Higienização (pessoal e espaços). 
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ACOLHIMENTO (crianças, famílias e profissionais). 

• Reunião por agrupamento com os Pais/ Responsáveis para orientações e esclarecimentos dos protocolos vigentes 

para o acolhimento das crianças (presencialmente ou via Meet). 

• Informação sobre a necessidade de utilização das máscaras, garrafinhas individuais de água, higienização 

frequente das mãos e o uso constante de álcool em gel 70% (sendo para as crianças acima de 3 anos), seguindo os 

protocolos sanitários. 

• Seguindo os protocolos e orientações estabelecidos pela PMC e Vigilância Sanitária serão articuladas as seguintes 

ações: 

Aferição da temperatura de todas as crianças na entrada da unidade. 

Espaçamento de 10 minutos no horário de entrada e saída das crianças, objetivando não ter aglomeração de 

pessoas. 

• As turmas serão atendidas com 50% da capacidade das crianças por dia, inicialmente somente com o 

agrupamento III, com um rodízio semanal. Sendo que na semana que as crianças permanecerem em casa, realizarão 

atividades remotas. 

• O retorno às atividades presenciais será opcional sendo opção de escolha da família. 

• As famílias serão comunicadas caso a criança apresente sintomas de COVID-19. 
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• O local destinado para o acolhimento e espera da família para retirada da criança será a 

sala da coordenação, em que os responsáveis pelo acompanhamento, serão a equipe gestora, administrativo e 

suporte dos docentes dos outros agrupamentos I e II. 

• Plano de retomada as aulas presenciais estará disponível para acesso à comunidade escolar e 

funcionários na entrada do CEI. 

     

OBS: Os agrupamentos I e II iniciarão com as aulas assim que determinado pelas autoridades competentes. 

 

Sobre o AG III o atendimento se dará baseado nas informações abaixo: 

Agrupamento Espaço Físico Quantidade de crianças Atendimento com 50% 

AG III - A 58,58 metragens 34 17 

  1 professor  

AG III - B 58,58 metragens 34 17 

  1 professor  

 

OBS: Ensino remoto será intercalado com o presencial alterando as turmas. 
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Foco no trabalho a ser realizado com as crianças que permanecerem na escola. 

• Entrada: boas vindas diferentes – danças, comprimento com pés, voltinha ou outros combinados. 

• Entrada em horários estabelecidos para cada sala e posteriormente por agrupamento. 

• Ambientação das crianças à nova realidade escolar com os protocolos sanitários necessários à prevenção da COVID – 19. 

• Atividades de interação para retomada dos vínculos afetivos, emocionais e pedagógicos. 

• Avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos para a realização do planejamento. 

• Acolher as crianças com empatia através da escuta atenta e compartilhar sensibilidade à demonstração dos medos, 

dúvidas ou possíveis descasos ao momento vivenciado. 

• Ao retornarem as crianças serão acolhidas e instruídas por meio das rodas de conversas, informativos visuais, histórias 

específicas e dramatizações que representarão à nova rotina, também com foco na higienização, distanciamento social e 

medidas de prevenção para o controle do COVID-19. 

• O acolhimento diário será articulado através das conversas, músicas (tonalidade) e imagens – painel de emoções; 

• Diálogos intersetoriais (saúde e assistência social) com as famílias e funcionários. 

• Formação e fomentação continuada relacionada à temática, informações visuais anexadas aos espaços da unidade, 

distribuições de protocolos vigentes do município e orientações internas relacionadas à nova rotina, higienização e 

distanciamento social e disponibilização/ utilização de EPI’s. 

 

IMPORTANTE: Em todo o período todos os integrantes da escola, (crianças, funcionários e pais deverão fazer uso de 

máscara). 
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 ROTINAS (Replanejamento). 

 

• Replanejamento dos horários por agrupamentos: entrada e saída com espaçamentos de 10 minutos, café, almoço 

ou jantar. 

• Acentuação da higienização dos espaços, mobiliários e utensílios a cada 3 horas. 

• Fazer higienização nas mochilas com álcool líquido 70% na entrada da escola. 

• Organização de Kits individuais de materiais pedagógicos ou higienização após uso. 

• Demarcação do chão com formas geométricas ou figuras seguindo o distanciamento de 1,5 metros. 

• Realizar e/ou relembrar com as crianças a posição do distanciamento utilizando musicalização e histórias. 

• Limitação de espaços nas áreas externas. 

• Utilização individual de materiais estruturados, não estruturados, pedagógicos e outros que podem ser descartados 

ou levados para casa após a atividade realizada. 

• Potencializar atividades lúdicas utilizando áreas externas. 

• Desenvolver atividades de horta, brincadeiras, criações, contação de histórias, pinturas e jogos. 
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ESPAÇOS (Reorganização). 

• Retirar mobiliários, materiais e objetos não permitidos para o uso coletivo e difícil de higienizar. 

• Reorganizar ou adaptar todos os espaços seguindo os protocolos e orientações vigentes. 

• Utilizar espaços externos e arejados (solário, estacionamento, áreas abertas em frente às salas). Reorganizar as 

salas de aula de acordo com o que está nos protocolos norteadores, mesas distanciadas e cadeiras somente na 

quantidade permitida dentro das normas vigentes e materiais pedagógicos individualizados. 

• Posicionar os ventiladores direcionados a porta e ou janelas, deixar janelas e portas abertas. 

• Reorganização da disposição das mesas do refeitório com sinalização com a distância e capacidade por mobiliário. 

• Utilização de borrifadores com álcool 70% liquido, em gel, papel toalha e lixeiras com pedais distribuídas em todos 

os espaços de uso coletivo da escola. Em cada sala de aula deixar esses itens sob os cuidados dos educadores (a fim 

de evitar acidentes com as crianças). 

• Utilização e identificação de borrifadores com álcool 70% liquido, em gel com datas e formas de higienização 

distribuídos em todos os espaços precisos da escola. 

• Sinalização no chão seguindo a orientação dos protocolos vigentes acerca do distanciamento de 1,5 metros. 

• Todos os espaços da unidade estão sinalizados com cartazes orientadores sobre a importância da higienização das 

mãos, uso de máscara e álcool em gel. 
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Higienização (Pessoal / Espaços). 

• A equipe será orientada para que não haja compartilhamento de utensílios pessoais, garrafas, copos, talheres e 

o consumo de alimentos, bebidas nos ambientes da sala e demais espaços de realização das atividades. 

• Será obrigatório o uso de máscaras para todos os funcionários. 

• Aferição de temperatura de todos que entrarem na unidade antes do início das atividades e durante. 

• Intensificar a higienização das mãos e o uso de álcool em gel. 

• Distanciamento entre adultos respeitando um metro e meio. 

• Em caso de suspeita e sintomas do COVID-19 o funcionário será orientado a procurar o posto de saúde. 

• A higienização dos espaços da unidade (sala de aula, pátio, refeitório) será realizada antes do início e depois 

das aulas de cada turno e sempre que necessário, sendo intensificada. 

• Os banheiros e lavatórios serão higienizados a cada 3 horas. 

•  Será disponibilizado dispensers de álcool em gel, sabonete líquido e porta-papel toalhas dispostas em todo 

ambiente da unidade. 

• A retirada dos resíduos de lixo será descartada a cada 3 horas. 

• Será fornecido para cada funcionário e dispostos nos ambientes: kits de álcool em gel, álcool 70 para a 

higienização das superfícies e objetos de uso frequente (maçaneta, teclado, telefone, mesas, carteiras etc..). 
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Reafirmamos que todos os cuidados exigidos no PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL Caderno 6 para a Educação   

Infantil, PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL E DE AMBIENTES Caderno 1 serão cumpridos 

rigorosamente nesta unidade escolar. Os Grupos de WhatsApp serão a principal ferramenta de comunicação entre a escola e 

as famílias. A equipe Gestora, os docentes e 1 representante de cada setor da escola se reunirão semanalmente para tratar 

sobre os problemas relacionados ao COVID-19, os protocolos aplicados e fazer uma avaliação do trabalho semanal. 

 

 

 

  Campinas, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

Fernanda Cardoso Dias de Souza 

Diretora Educacional  


