
CEI BEM QUERER ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA

Providências de segurança para retorno as aulas
Diretora: Kelly Cristina Fernandes Nunes

Vice diretora: Rosemeire Ap. Campos Munhoz
Orientadora Pedagógica: Fernanda Mendes 

Família e Alunos

Ações escolares Responsáveis pelas ações

Comunicação da escola com 
alunos e familiares

A  comunicação  será  realizada
através  de  contato  telefônico,
WhatsApp, cadernos de recados,
painel  de  avisos  próximo  ao
portão  da  Unidade  e  se  for
pessoalmente  através  de
agendamento.

Equipe Gestora
Administrativo

Plano de Retomada as aulas 
presenciais 

Será impresso algumas cópias do
Plano de retomada as aulas que
ficarão  disponíveis  aos
familiares  na  entrada  da
Unidade, no balcão da secretaria
para consulta. 

Equipe Gestora
Equipe Escolar

Haverá Ensino não presencial 
combinado ao retorno das 
atividades presenciais? 

Haverá o atendimento parcial de
50%  de  crianças  atendidas
intercalando  as  semanas
conforme  organização  realizada
pela Unidade. As famílias serão
avisadas  das  escalas  através  de
telefone  e  do  grupo  de
transmissão  do  WhatsApp,
também será  colocado  a  escala
no  quadro  de  avisos  onde  as
famílias  terão  acesso. As
docentes  estarão
disponibilizando  às  famílias
através dos grupos de Whatzapp
as  mesmas  atividades
trabalhadas com as crianças que
estarão presentes na Unidade.

Equipe Gestora 
Equipe Escolar

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

A criança que estiver se sentindo
mal,  a  família  será  avisada
imediatamente  e  solicitada  a
retirada da criança para que seja
levada  ao  médico.  A  criança
permanecerá enquanto isso,  sob
a  supervisão  de  uma  Monitora
no  pátio  ou  em  um  dos
quiosques,  por  ser  ambientes

Equipe Gestora
Docentes
Monitoras



amplos, abertos e arejados. 

Em relação aos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 

Todo  colaborador  realizará
formações  para  estudos  dos
Cadernos  de  protocolo  de
segurança  e  diretrizes  para  a
realização  dos  procedimentos  a
serem  seguidos  dentro  do
ambiente  escolar.  Será
obrigatório  o  uso  de  máscaras,
protetor  facial,  luvas,  lavar  as
mãos  com  muita  frequência  e
fazer  o  uso  do  álcool  gel  70%
constantemente,   evitar  contato
físico e manter o distanciamento
orientado. 

Equipe Gestora
Equipe escolar

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

Na entrada das crianças estará de
prontidão  um  colaborador  para
aferir  a  temperatura  da  criança,
verificando se a mesma faz o uso
da máscara,  caso não, a família
será orientada a ir buscá-la visto
que  a  máscara  será
disponibilizada  pela  SME.
Orientar  aos  familiares  que  a
máscara  é  um  item  obrigatório
que  garante  a  segurança  de
todos.  O  mesmo  deve  ocorrer
com  a  garrafinha  de  água,  as
famílias  receberão  um
comunicado  prévio  dizendo  da
obrigatoriedade  do  uso  desse
objeto,  para evitar que  troquem
copos  ou  compartilhem  esse
objeto. 

Equipe Gestora
Monitoras

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

A  Unidade  realizou  a
demarcação  no  chão  do
refeitório,  secretaria  e  salas  de
aula,  espaços  de  1,5m  foram
demarcados nas salas entre uma
mesa  e  outra,  nos  bancos  do
refeitório foram de forma lúdica
colados uma carinha feliz onde a
criança  será  orientada  a  sentar.
Também  as  cadeiras  foram
reduzidas nas mesas. 

Equipe Gestora
Docentes
Monitoras

Providências - Áreas Comuns

Como será feito? Responsável



Procedimentos para cuidado na
entrada e saída dos alunos 

Na entrada das crianças estará de
prontidão  um  colaborador  para
aferir a temperatura da criança e
de  seu  acompanhante,  só  será
autorizado  uma  pessoa  para
acompanhar  as  crianças
menores, as maiores entrarão na
Unidade  sozinhas  e  serão
acompanhadas  por  uma
monitora até a sala de aula. Será
verificado se a mesma faz o uso
da máscara de maneira adequada
e ministrando álcool gel 70%, e
o  limpar  dos  pés  no  tapete
sanitizante. Uma monitora estará
encaminhando  as  crianças  que
entrarão  sozinhas  em  sua  sala
para  que  assim  se  evite
aglomerações  em  portas  e
corredores da Unidade.

Equipe Gestora
Zeladoria
Monitoras

Procedimentos para cuidado no
Pátio

O  pátio  possui  demarcação  no
chão  com  o  distanciamento
social  seguro  no  momento  do
servimento.  Há  dispenser  de
álcool  gel  70%  e  dispenser  de
papel  toalha,  monitoras  e
professoras  são  responsáveis
para  auxiliar  as  crianças  a
lavagem e secagem das mãos e a
utilização  do  álcool  gel.  Há
painéis  espalhados  pelo  pátio
sobre  o  uso  obrigatório  da
máscara,  modo correto de lavar
as mãos e uso do álcool gel 70%.
Fará  parte  da  rotina  escolar  a
conversa com as crianças sobre
os  protocolos  de  segurança  e  a
importância em segui-los. 

Equipe Gestora 
Limpeza 

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

A Unidade  não  conta  com  um
espaço destinado a biblioteca. 

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

A Unidade não conta com uma
sala de informática.

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

A Unidade não conta com uma
sala de laboratório.



 Procedimentos para 
higienização da Quadra 

A Unidade não conta com uma
quadra.

Procedimentos para 
higienização das escadas e 
corrimões - corredores 

A higienização da Unidade num
todo  será  realizada  de  maneira
mais  efetivada  conforme  nos
orienta  os  cadernos  de
protocolos  sanitários.  Haverá
uso de álcool 70% em todas as
bancadas,  maçanetas,  móveis  e
também a higienização do chão
com  água  sanitária  e  cloro.
Haverá  uma  tabela  de  horários
em  todos  os  ambientes,
constando o horário em que cada
um foi higienizado, assim haverá
um controle mais minucioso. 

Equipe Gestora
Limpeza

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

A Equipe Gestora estará em todo
tempo  orientando  seus
colaboradores  sobre  esse
quesito,  mas  os  espaços  foram
demarcados  lembrando  a  todos
sobre a importância de respeitar
o distanciamento social.

Equipe Gestora
Equipe Escolar

Providências Cozinha e Refeitório

Como será feito? Responsável

Procedimentos para cozinha: 
cuidado no preparo e 
manipulação de alimentos 

A  cozinha  participa
regularmente  de  cursos
ministrados  pela  CEASA  no
decorrer  do  ano  letivo  sobre  o
preparo  e  manipulação  de
alimentos,  também  seguirão
minuciosamente a cartilha para a
manipulação  de  alimentos  para
prevenção  de  COVID-19  nas
escolas  elaborada  pela CEASA,
além  dos  protocolos  sanitários.
Será utilizado máscara.

Equipe Gestora
Cozinheiras 
Auxiliares de cozinha
Nutricionista da CEASA

Procedimentos para 
higienização dos utensílios 

A  equipe  das  auxiliares  de
cozinha  realizará  todos  os  dias
higienização  de  bancadas  e
utensílios diários. Será fixado na
parede  uma  tabela  (POP)  onde
manterão  preenchida  com
horários de higienização.

Equipe Gestora
Auxiliares de cozinha
Nutricionista da CEASA

Procedimentos para 
higienização do refeitório 

O  refeitório  das  crianças  será
lavado todos os dias, as mesas e
cadeiras higienizadas com álcool

Equipe Gestora
Limpeza



70% na saída de cada turma. 

Procedimentos para cuidado no
servimento dos alimentos 

Não  haverá  mais  o  sistema  de
auto servimento para as crianças,
o  prato  será  preparado  pelas
cozinheiras  e  servido  já  pronto
para  cada  um,  as  crianças
permanecerão  sentados
aguardando  a  refeição  na  mesa
individualmente.  As  monitoras
aguardarão  em fila  mantendo o
distanciamento social demarcado
no chão até que a bandeja com
os  pratos  prontos  sejam
devidamente entregues, todos os
colaboradores  estarão  com
máscaras  e  luvas.  O  uso  dos
bebedouros serão utilizados com
o  auxílio  de  monitoras  e
professoras,  cada  criança  terá
sua  própria  garrafinha para que
as mesmas não coloquem a boca
nos torneiras dos bebedouros ao
beber água.

Equipe Gestora
Cozinheiras
Docentes
Monitoras

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

A Equipe Gestora estará em todo
tempo  orientando  seus
colaboradores  sobre  esse
quesito,  mas  os  espaços  foram
demarcados  lembrando  a  todos
sobre a importância de respeitar
o distanciamento social.

Equipe Gestora
Equipe Escolar

Providências Sanitários

Como será feito? Responsável

Procedimentos e frequência 
para higienização das 
instalações sanitárias? 

Os  sanitários  serão  lavados
diariamente  e  higienizados
várias  vezes  ao  dia  com  água
sanitária (hipoclorito de sódio) e
álcool  70%,  será  monitorado  o
sabonete  líquido  nos  dispenser
para a lavagem correta das mãos,
em  seguida  as  monitoras  e/ou
professoras ficarão responsáveis
de  entregar  a  criança  papel
toalha para a secagem das mãos,
evitando  o  desperdício  do
material.  Será fixado na  parede
uma  tabela  onde  manterão
preenchida  com  horários  de
higienização.

Equipe Gestora
Limpeza



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

A Equipe Gestora estará em todo
tempo  orientando  seus
colaboradores  sobre  esse
quesito,  mas  os  espaços  foram
demarcados  lembrando  a  todos
sobre a importância de respeitar
o distanciamento social.

Equipe Gestora
Equipe Escolar

Procedimentos para as salas de aula

Como será feito? Responsável

Procedimentos para 
higienização das salas de aula 

As  salas  de  aula  serão  lavadas
diariamente  e  higienizados
várias  vezes  ao  dia  com  água
sanitária  e  álcool  70%,  será
monitorado o álcool gel que há
nas salas em dispenser e também
em  borrifadores  para  a
higienização de mãos de adultos
e crianças. Será fixado na parede
de  cada  sala  uma  tabela  onde
manterão  preenchida  com
horários de higienização.

Equipe Gestora
Limpeza

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

Todos  os  profissionais
participarão de formações sobre
a apresentação dos Cadernos de
protocolos  sanitários  e  a  partir
de  então  serão  cobrados  do
trabalho a ser realizados a partir
disso.  Todos  os  dias  os
ambientes deverão ser lavados e
higienizados.  As  colaboradoras
da  limpeza  serão  divididas  por
setores  da  Unidade.  Objetos
mais  tocados  deverão  ser
higienizados  com  mais
frequência,  após o  uso  de  cada
turma.

Equipe Gestora
Limpeza

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

As  mesas  foram  demarcadas
obedecendo  1,5m  de
distanciamento, mesas e cadeiras
foram  reduzidas  nas  salas  de
modo que todos permaneçam em
distanciamento.

Equipe Gestora
Equipe Escolar

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

Não se aplica.

Se houver falta de professor, 
como evitarão aglomerações, 

A  Unidade  conta  com  um
professor  de  apoio  que  fica  a

Equipe Gestora
Docentes



onde os alunos permanecerão? disposição  caso  o  professor  da
sala  precise  se  ausentar,  a
Unidade  não  tem  o  hábito  de
juntar crianças de duas salas por
ausência de professor. 

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

Como será feito? Responsável

 Procedimentos para 
higienização das salas da 
Gestão

As  salas  da  Gestão  serão
higienizadas  todos  os  dias,  em
cada  mesa  haverá  um vidro  de
álcool  gel  70%  para  ser
ministrado  quando  necessário,
será disponibilizado papel toalha
para que a gestão higienize seu
teclado, mesa todas as vezes que
achar  pertinente.  A  sala  estará
com  a  porta  e  janela  sempre
abertas.  Os pertences  não serão
compartilhados,  como: cadeiras,
canetas, copos, xícaras etc.

Equipe Gestora
Limpeza

Procedimentos para 
higienização e cuidado no 
atendimento da
Secretaria 

A  secretaria  será  higienizada
todos  os  dias,  em  cada  mesa
haverá  um  vidro  de  álcool  gel
70% para ser ministrado quando
necessário,  será  disponibilizado
papel  toalha  para  que  se
higienize teclado, mesa todas as
vezes  que  achar  pertinente.  A
sala estará com a porta e janela
sempre aberta. 

Equipe Gestora 
Administrativo

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

No chão da recepção onde fica a
secretaria  há  demarcação
obedecendo  o  distanciamento
social  de  1,5m.  A  janela
destinada  ao  atendimento  ao
público será demarcada com fita
zebrada  para  manter  distância
segura  entre  quem  está  sendo
atendido do profissional que está
na secretaria. 

Equipe Gestora
Administrativo

EPIs – Todos os funcionários

Como será feito? Responsável

Em relação aos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 

Será  disponibilizada  para  cada
colaborador  um  kit  com

Equipe Gestora 
Equipe Escolar



para os professores, monitores, 
agentes de educação, 
administrativos, funcionários 
da limpeza, cozinha, 
terceirizados? Haverá troca de 
quanto em quanto tempo?

máscaras  ofertada  pela  SME  e
pela OSC, deverão ser trocadas a
cada duas horas ou conforme a
necessidade no decorrer do dia.
As  luvas  descartáveis  deverão
ser  trocadas  a  cada  banho  ou
troca  de  crianças.  Os  óculos
transparentes  de  proteção
também  deverão  ser  usados
durante  as  trocas  das  crianças.
Cada  colaborador  receberá  um
protetor  facial  que  deverá  usar
juntamente  com  a  máscara
durante  todo  o  dia.   As
cozinheiras  e  auxiliares
utilizarão máscaras descartáveis.

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

Diariamente o colaborador antes
de iniciar o trabalho preencherá
um  questionário  de
autoavaliação,  onde  o  mesmo
colocará  sim  ou  não  para
diversas  perguntas  relacionadas
a sintomas, contato com pessoas
doentes  e  etc.  Caso  o
colaborador  identifique  algum
sintoma  deverá  ser  orientado  a
procurar um médico e contatar o
parecer do mesmo com o Gestor.
Todos  os  dias  na  entrada  será
aferido  a  temperatura  de  cada
colaborador  que  deverá  ser
inferior  a  37.8ºC.  Caso  o
colaborador  sentir-se  mal
durante o trabalho, o mesmo será
retirado  imediatamente  do  seu
posto  de  trabalho  e  também
orientado a procurar um médico.

Equipe Gestora 
Equipe Escolar

Função Número de funcionários:

Gestão    03
Docentes 19
Monitoras 50
Administrativo 01
Cozinha 04
Limpeza  04
Zeladoria/Vigilantes 02



 Período de funcionamento da escola
Das 7 as 18h – Integral
Das 7 as 11h – Parcial Ag III
Das 13 as 17h – Parcial Ag III 

Número de alunos na unidade 574 crianças

Número de alunos por período Integral: 244 crianças
05 turmas de Ag III Manhã: 165 crianças
05 turmas de Ag III Tarde:   165 crianças 
Obs: A família receberá a escala de cada turma 
através do grupo de Whatzapp da Unidade. Será 
exposto no quadro de avisos uma planilha com o 
nome de cada criança e os dias que frequentarão 
presencialmente a Unidade.


