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PLANO DE RETORNO 2021

Situação atual da Unidade Escolar: A EMEF Prof Benevenuto de Figueiredo Torres se encontra em reforma (ampliação da 

cozinha) – previsão de término após 15/01/2021.

Número de Salas de Aula: 9 salas no prédio principal + 2 salas no prédio anexo.

Equipe de Gestão Escolar Incompleta: conta apenas com o cargo de diretor.

Equipe de professores: a unidade escolar conta com a equipe incompleta, falta Prof. de Educação Especial.

Utilização do Centro Esportivo Educacional (Prédio Anexo): pela necessidade de atender a demanda em uma classe de 1º 

ano a mais e com a diminuição de sala de aula no prédio principal, duas salas de 5º anos terão atendimento no espaço do anexo. 

O espaço carece das seguintes manutenções:

- Colocação de bebedouros com distanciamento que atenda as orientações sanitárias;

- colocação de ventiladores nas salas de aula;

- manutenção no piso do refeitório;

- cadeiras e carteiras nas salas de aula;

- manutenção na rede de telefonia e internet;



- manutenção na distribuição da água no prédio.

Quadro de servidores com restrição

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO E FUNÇÃO COMORBIDADE E IMPEDIMENTO

FATIMA AP DOS SANTOS SILVA 371505 AJUD DE COZINHEIRO Idade 
EUNICE DE FATIMA ANDRADE 369284 AG DE APOIO OPERAC. Idade
MARIA CECILIA B DE MEDEIROS 1024450 PROF PEB III - GEO - Readap. Bibliot. Idade
MARIO RUBENS FERREIRA MAIOLINI 1071513 PROF PEB III - EDUCAÇÃO FÍSICA Idade
EVA ANGELA XAVIER LIRA 037 - FUMEC AG ADMINISTRAT/FUMEC - Secretaria Idade

Equipamentos: a unidade escolar conta com totens para álcool em gel, termômetros, pequena quantidade de máscaras, álcool 

em gel, cartazes e sinalização por todos os espaços. Esperando o fim da reforma para as adequações do uso do bebedouro no 

prédio principal e as demais orientações sanitárias de adequação estrutural do ambiente em relação ao distanciamento.

Plano de Aula Presencial e/ou virtual: atender no máximo 10 alunos por sala (seguindo as orientações sanitárias de segurança) 

e os demais serão atendidos por meio do ambiente virtual.

Plano de Reforço e Recuperação: intervenção pedagógica com estratégias que contemplem os conteúdos não atingidos no ano 

de 2020 e continuidade de conteúdo em 2021, considerando-se a avaliação final de 2020 com as peculiaridades individuais.

OBS.: Equipe da Secretaria de Saúde procurou pela direção na data de hoje (23/12/2020) informações sobre a possibilidade de 

utilização do Centro Esportivo Educacional (Prédio Anexo) para aplicação de vacina contra o Covid 19. A direção informou que o 

espaço terá atendimento de duas turmas, daí serem orientados de que façam o pedido por escrito para ser encaminhado aos 

devidos setores da educação.
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