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Plano de Retorno - Fevereiro/2021

Equipe Gestora
Diretora: Sueli Ap. Gonçalves Baldan
Vice-diretora: Tatiane Priscilla Caires
Orientadora Pedagógica: Vera Lúcia Rogieri

Número de funcionários: 
 Gestão – Três da equipe gestora
 Secretaria - Uma professora e Uma agente de educação infantil readaptadas – totalizando duas pessoas
 Docentes – Nove professoras
 Agentes de Educação Infantil/ Monitores Infantojuvenis – quarenta educadores
 Terceirizados - Quatro na cozinha – Quatro na limpeza – Dois zeladores 
 Período de funcionamento da escola – Integral – 07 h às 18 h
 Número de alunos na unidade – 210 crianças 

O CEI Dr. Eduardo Pereira de Almeida atende crianças na faixa etária de 0 a 3 anos, sendo as mesmas ainda bebês e crianças muito pequenas, o

que exige  cuidados básicos  de higiene  e  saúde,  inviabilizando a proposta  do protocolo sanitário  da  educação,  onde na diretriz  nº  1  trata  do

distanciamento social. 



Corroboramos com a proposta da SME de atendimento presencial ou híbrido somente para alunos na faixa etária de 4 a 6 anos da Educação

Infantil, mantendo as atividades mitigadoras remotas para as crianças e familiares das crianças bem pequenas, de 0 a 3 anos.

Entende-se que, para esta faixa etária o retorno presencial fica prejudicado, antes que haja a testagem de educadores, crianças e familiares e a

aplicação da vacina, que será a única forma de proteção contra a doença, garantindo-se assim a preservação da vida.

Neste sentido, pensamos no plano de retorno dos profissionais da escola, ao final de suas férias regulares, a partir de fevereiro de 2021, de

acordo com as restrições e orientações sanitárias, conforme segue:

- manter nos espaços da escola, totem de álcool em gel para higienização das mãos;

- marcação no piso dos espaços coletivos para a circulação das pessoas;

- disponibilizar nas entradas da escola tapetes sanitizantes e marcações de distanciamento social;

- ao ingressar na escola, aferir a temperatura de cada profissional com o termômetro digital infra-vermelho (sem o contato) e caso alguém apresente

estado febril, orientar a encaminhar-se ao Centro de Saúde;

- limitar o número de pessoas nas áreas comuns (como a cozinha dos funcionários), evitando assim a aglomeração;

- cumprir a frequência diária (jornada total presencial), cada qual em seu período, permanecendo na própria sala da turma ;

- manter o distanciamento social de 1,5 m e o uso de máscaras;

- disponibilizar máscaras de proteção individual para os profissionais e responsáveis que vierem à escola, em caso de esquecimento;

- a secretaria manterá atendimento presencial com marcação de 1,5 m de distanciamento entre as famílias para cadastro e matrículas, ou ainda

remotamente via telefone e Whatsapp;

-  instalação de proteção acrílica (já foi feita), no período de funcionamento da escola;

- todas as instalações sanitárias deverão ser higienizados pelo menos duas vezes em cada turno;



- realizar o planejamento das atividades mitigadoras; assim como a avaliação e replanejamento presencialmente e periodicamente;

- realizar as postagens das atividades para familiares e crianças, periodicamente;

- registrar os planejamentos e atividades na ferramenta Google sala de aula;

- manter os registros das devolutivas das famílias e crianças;

- organizar grupos de Whatsapp por turma para manter o contato e a interação remota, com as crianças e famílias;

- planejar reuniões com familiares de maneira remota para orientações quanto às medidas sanitárias determinadas pela Organização Mundial da

Saúde, para prevenção ao coronavírus;

- realizar formações com a equipe, seguindo as normas estabelecidas, sobre o Protocolo Sanitário Municipal (Caderno 6) e outras legislações

pertinentes

Providências de segurança para retorno – início de Fevereiro (servidores da Educação)

Família e Alunos

Como será feito? Responsável 

Comunicação da escola com 
alunos e familiares

 Ferramenta de Whatsapp, Blog e Facebook Equipe gestora, Secretaria e Professores

Plano de Retomada as aulas 
presenciais 

Aguardando orientações da SME para a faixa etária de 0 a 3
anos. 

Entraremos  em  contato  com  os  familiares  via  Whatsapp,
telefone,  Cartazes  nos  portões,  Blog  e  Facebook,  com,  no
mínimo,7 dias de antecedência do possível retorno

Equipe gestora, Secretaria e Professores  



Haverá Ensino não presencial 
combinado ao retorno das 
atividades presenciais? 

Atividades mitigadoras remotas que serão disponibilizadas via
grupos de Whatsapp, Facebook e Blog da escola, com interação
entre a comunidade. 

Professoras e Agentes de educação infantil/ 
monitoras infanto-juvenis

Caso o aluno tenha que 
aguardar até que os pais 
venham buscá-lo se  
apresentar-se sintomático ou 
estiver passando mal, se 
machucar, etc. 

Não se aplica

Em relação aos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 

Todos  os  profissionais  e  familiares  deverão  usar  máscaras
enquanto  permanecer  nos  espaços  da  escola;  a  equipe  da
secretaria poderá usar face shield para atender a comunidade;
todos os profissionais deverão utilizar a própria garrafa de água
(recipiente com tampa). 

A equipe gestora providenciará as máscaras de 
proteção individual, em caso de esquecimento, 
assim como face shield. Também será 
disponibilizado álcool em gel em todos os espaços 
da escola.

Caso o aluno se esqueça de 
trazer seus pertences 
individuais (máscara, 
garrafinha de água, etc)

Não se aplica

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas? 

O  espaço  na  entrada  da  escola  será  demarcado  com
espaçamento de 1,5 m para garantir o distanciamento social da
comunidade.

Zeladores, de acordo com orientações da equipe 
gestora. 

Providências  Áreas Comuns

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para cuidado na
entrada e saída dos alunos 

Serão feitas marcações no chão no corredor e hall de entrada,
limitando o distanciamento social da comunidade que procura a
escola. Será feita aferição de temperatura da pessoa, antes de

Zeladores,  de  acordo  com orientações  da  equipe
gestora. 



adentrar a unidade escolar, por um profissional de referência. 

Procedimentos para cuidado no
Pátio 

Colocaremos nos painéis da escola cartazes com avisos sobre
distanciamento social e protocolos sanitários municipal

Equipe gestora, Professores, Agentes de Educação
Infantil.

Como  e  com  qual  frequência
haverá  higienização  das
superfícies  nas  áreas  comuns
da biblioteca 

A escola não dispõe de biblioteca

Como  e  com  qual  frequência
haverá  higienização  das
superfícies  nas  áreas  comuns
da sala de informática 

A escola não dispõe de sala de informática

Como  e  com  qual  frequência
haverá  higienização  das
superfícies  nas  áreas  comuns
do laboratório 

A escola não dispõe de sala de laboratório

Procedimentos  para
higienização da Quadra 

A escola não dispõe de sala de quadras

Procedimentos  para
higienização  das  escadas  e
corrimões - corredores 

A escola possui escada na entrada principal que não é utilizada
pelos profissionais, somente pela comunidade. Será higienizado
diariamente, uma vez por período.

 Serventes da limpeza

Providências Cozinha e Refeitório

Como será feito? Responsável 

Procedimentos  para  cozinha:
cuidado  no  preparo  e
manipulação de alimentos 

Não se aplica

Procedimentos  para
higienização dos utensílios 

Não se aplica



Procedimentos  para
higienização do refeitório 

Não se aplica

Procedimentos para cuidado no
servimento dos alimentos 

Não se aplica

Haverá  garantia  de
distanciamento  físico  de  1,5m
entre as pessoas? 

Não se aplica

Providências Sanitários

Como será feito? Responsável 

Procedimentos  e  frequência
para  higienização  das
instalações sanitárias ? 

As  instalações  sanitárias  serão  higienizadas  duas  vezes  por
período,  com água  sanitária,  desinfetante  e  álcool  líquido na
concentração de 70%.,  removendo o lixo 3 vezes ao dia.  Há
dispositivos  de  sabão  líquido  e  papeleira  de  papel  toalha
descartáveis. Estes, estarão abastecidos e com reposição sempre
que necessário

Serventes da limpeza, com escala programada para
verificação  das  condições  do  local  (limpeza  e
reposição de insumos)

Haverá  garantia  de
distanciamento  físico  de  1,5m
entre as pessoas?

Como há dois lavatórios (pias) próximos no banheiro, um deles
será inutilizado; o espaço será demarcado com distanciamento
de 1,5 m

Zeladoria

Procedimentos para as salas de aula

Como será feito? Responsável 

Procedimentos  para
higienização das salas de aula 

As salas de aula deverão ser limpas e higienizadas na troca de
funcionários por período, com atenção especial às superfícies e
maçanetas;  todas  as  salas  terão  frascos  de  álcool  em  gel
disponíveis.  As  portas  e  janelas  serão  mantidas  abertas,
favorecendo a circulação do ar.

Serventes da limpeza

Qual  a  frequência  prevista  de Duas  vezes  ao  dia,  sendo  que  cada  servente  da  limpeza  é Serventes da limpeza 



higienização das salas  de aula
(piso,  mesa,  carteiras,  grades,
puxador  de  porta,  etc)  e  de
superfícies  tocadas  por  muitas
pessoas  (corrimão,  maçanetas,
grades, etc)? 

responsável pela higienização de duas salas, com água sanitária
e álcool líquido na concentração de 70%. Será sugerido, atenção
especial às superfícies que necessitam de contato manual como
puxadores e maçanetas, o lixo será recolhido 3 vezes ao dia.

Haverá  garantia  de
distanciamento  físico  de  1,5m
entre as pessoas?

Haverá  quantidade  de  cadeiras,  de acordo com o número de
profissionais  da  sala,  e,  estas  serão  separadas,  com  o
distanciamento de 1,5 m

Serventes da limpeza 

Haverá  intervalos  entre  aulas,
troca  de  professores,  como
evitarão aglomerações? 

Os profissionais estarão distribuídos nas diversas salas de aula,
conforme as  turmas atribuídas,  realizando atividades voltadas
para  o  recebimento  das  crianças  (planejamentos,
replanejamentos, grupos de discussões, etc).

Toda a equipe

Se  houver  falta  de  professor,
como  evitarão  aglomerações,
onde os alunos permanecerão
? 

Não se aplica -

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

Como será feito? Responsável 

 Procedimentos  para
higienização  das  salas  da
Gestão 

As  salas  são  limpas  e  higienizadas  diariamente,  com  água
sanitária e álcool líquido na concentração de 70%., com atenção
especial as superfícies que necessitam de contato manual, como
maçanetas,  puxadores,  computadores,  mouses,  mesas  e
impressoras, removendo o lixo 3 vezes ao dia.

Serventes da limpeza

Procedimentos  para
higienização  e  cuidado  no
atendimento da
Secretaria 

As  salas  são  limpas  e  higienizadas  diariamente  (2  vezes  por
dia),  com água sanitária  e  álcool  líquido na  concentração de
70%. , com atenção especial em superfícies que necessitam de
contato  manual,  como  maçanetas,  puxadores,  computadores,
mouses, mesas e impressoras, removendo o lixo 3 vezes ao dia.

Serventes da limpeza



Já  foi  instalado  a  proteção  acrílica  para  atendimento  da
comunidade. 

Haverá  garantia  de
distanciamento  físico  de  1,5m
entre as pessoas?

Cada servidor dispõe da própria mesa, distante uma da outra, e
computador para uso individual.

Equipe gestora 

EPIs – Todos os funcionários

Como será feito? Responsável 

Em relação aos  Equipamentos
de  Proteção  Individual  (EPI)
para os professores, monitores,
agentes  de  educação,
administrativos,  funcionários
da  limpeza,  cozinha,
terceirizados? Haverá  troca  de
quanto em quanto tempo?

Cada  funcionário  deverá  manter  sua  máscara  de  proteção
individual  (trocando  a  cada  3  horas)  e  copo  ou  garrafa
individual  para  hidratação.  Também  deverá  preencher
diariamente  o  questionário  auto  declaratório  para  avaliação
diária sobre a COVID 19.

Toda a equipe

Caso  o  funcionário  apresente-
se  sintomático  ou  estiver
passando  mal,  se  machucar,
etc.

Caso  o  funcionário  apresente  pelo  menos  dois  sintomas  da
COVID 19 será imediatamente orientado a procurar o Centro de
Saúde  e  será  isolado  em  uma  sala.  Haverá  um  grupo  de
referência  para  tratar  das  informações  /  decisões  sobre  a
Covid19.

Toda a equipe

Este  plano  estará  disponível  para  todos  os  profissionais  e  comunidade,  assim  como  outros  documentos  norteadores  que  necessitem de  ampla
divulgação.

Equipe gestora – CEI Dr. Eduardo Pereira de Almeida 


