
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Educação

Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul
CEI Irmã Dulce

R: Rodolfo Panoni, nº. 92 – Jardim São José
cei.irmadulce@educa.campinas.sp.gov.br

19 9 3269-4786

PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA RETORNO ÀS AULAS

NAED: SUL
ESCOLA: CEI IRMÃ DULCE

Equipe Gestora: José Jucélio Duarte – Diretor Educacional
                             Rosana Morgado de Mello Campos – Vice-Diretora Educacional(substituindo Direção em outra UE)

Número de funcionários:

Gestão 01

Docentes 08

Agentes/Monitores 14

Administrativo -

Cozinha 04

Limpeza 03

Zeladoria 02

Período de funcionamento da escola: Integral: das 07 h às 18 h.
                                                                Manhã:  das 07h30 às 11h30.
                                                                Tarde:     das 13h30 às 17h30. 

Número de alunos na unidade: 164



Número de alunos por período: Integral: 47
                                                       Manhã:  58
                                                       Tarde:    59 

Família e Alunos

Como será feito? Responsável 

Comunicação da escola com 
alunos e familiares

• Realização de ações permanentes de sensibilização para os pais, 
responsáveis, estudantes e funcionários sobre as medidas de prevenção e 
proteção contra a COVID-19 no ambiente escolar e sobre as novas regras 
de funcionamento da unidade escolar visando o cumprimento dos 
protocolos sanitários. 

• Produção de materiais de comunicação visual para pais e alunos na 
chegada às instituições de ensino, com explicações de fácil entendimento 
sobre a prevenção da COVID-19 e sobre as medidas de prevenção no 
ambiente escolar. 

• Incentivo e demonstração sobre a correta higienização das mãos, etiqueta 
respiratória e comportamentos positivos de higiene. 

• Orientação para a higienização frequente e completa das mãos, conforme 
indicações sanitárias do Ministério da Saúde. 

• Prioridade, sempre que possível, à comunicação por canais digitais 
(telefone, aplicativo ou online) visando evitar aglomeração e toque em 
superfície (Exemplos: papel e caneta). 

• Orientação quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os 
funcionários próprios, terceirizados, estudantes e eventuais visitas em 
todos os ambientes. 

• Afixar cartazes sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, conforme 
Resolução Estadual da SES nº 96, republicada em 04/07/2020. 

Equipe gestora, Professores 
e Agentes de Educação 
Infantil.

Plano de Retomada às aulas 
presenciais 

Ocorrerá por meio das redes sociais, telefones,  cartazes colocados nos diversos 
espaços da escola, comunicação verbal e orientações por escrito. O Plano de 

Equipe gestora e 
Professores.



Retomada deve estar à disposição para consulta de pais, alunos e funcionários. 

Haverá Ensino não presencial 
combinado ao retorno das 
atividades presenciais ?

Sim, haverá Ensino não presencial combinado. Como a escola atenderá 
presencialmente 50% da turma, o restante receberá atividades não presenciais.

Professores e Agentes de 
Educação Infantil.

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

A sala 17 estará disponível para os alunos e profissionais que apresentarem 
sintomas. O local possui banheiro próximo, se for necessário.

Equipe gestora.

Em relação aos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 

Após recebimento dos equipamentos, todos serão orientados sobre sua utilização. Equipe Gestora e 
Professores.

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

A escola manterá máscaras e copos descartáveis na unidade para atender esses 
esquecimentos.

Equipe gestora.

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

Sim, as carteiras que ficarem nas salas estarão organizadas respeitando 1,5 m de 
distanciamento (duas cadeirinhas por mesa hexagonal.

Equipe Gestora e 
Professores.

Providências  Áreas Comuns

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para cuidado na
entrada e saída dos alunos 

As famílias serão orientadas a garantir o distanciamento nas filas de entrada e 
haverá marcação de 1,5 m na calçada para auxiliá-los nesse processo. Os 
Profissionais serão orientados a garantir o distanciamento durante o processo de 

Equipe Gestora, Professores 
e Agentes.



saída das crianças bem como o uso de máscaras e álcool gel.

Procedimentos para cuidado no
Pátio 

Para brincar no pátio, as crianças estarão em número que garanta os 5 m2 por 
criança. 

Equipe Gestora, Professores 
e Agentes.

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

Não temos biblioteca para uso das crianças. Temos a sala de livros onde 
professores levam esses livros para as crianças na sala de aula. Esses livros serão 
higienizados antes e depois do uso.

Equipe Gestora, Professores 
e Agentes.

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

Não se aplica. Não se aplica.

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

Não se aplica. Não se aplica.

 Procedimentos para 
higienização da Quadra

Não se aplica. Não se aplica.

Procedimentos para 
higienização das escadas e 
corrimões - corredores 

Serão higienizadas antes da entrada das crianças, a cada 3 horas e ao final da 
tarde.

Equipe de limpeza.

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

Sim. Todos serão orientados a manterem o distanciamento mínimo de 1,5 m o 
tempo todo.

Equipe Gestora.

Providências Cozinha e Refeitório

Como será feito? Responsável 



Procedimentos para cozinha: 
cuidado no preparo e 
manipulação de alimentos 

Os profissionais da cozinha foram capacitados pela empresa que presta o serviço 
no mês de janeiro. Em relação ao preparo e manipulação dos alimentos, foram 
orientadas a:

• Lavagem frequente e adequada das mãos a cada troca de atividade ou a 
cada 30 minutos;

• Limpeza apropriada de bancadas, pias, mesas e superfícies que entram em 
contato com os alimentos antes e após o término das atividades;

• Atenção para que não ocorra contaminação cruzada entre alimentos crus e 
cozidos;

• Utilizar utensílio limpo a cada prova de alimento e não partilhar comida 
ou utensílios entre pessoas;

• Durante o preparo e distribuição das refeições, adotar medidas básicas de 
higiene como não espirrar na área de preparo e distribuição dos alimentos,
não levar a mão ao cabelo, boca, olhos e nariz, evitar falar;

• Usar luvas descartáveis para cortar e rechear pães ou manipular alimentos 
prontos;

• Higienizar adequadamente os hortifrutis.

Equipe de Cozinheiras.

Procedimentos para 
higienização dos utensílios 

Os profissionais da cozinha foram capacitados pela empresa que presta o serviço 
no mês de janeiro. Em relação à higienização dos utensílios, foram orientadas que
todos os utensílios e equipamentos devem ser limpos e higienizados a cada 
término de jornada:

• Retirar a sujeira dos utensílios;
• Colocar na máquina de lavar louças;
• Guardar em local apropriado e seco.

Quando não forem utilizar a máquina, devem:
• Retirar as sujeiras;
• Lavar com água e detergente;
• Enxaguar bem;
• Escorrer o excesso de água;
• Borrifar álcool 70% ou emergir em solução clorada por 15 min;
• Enxaguar em água corrente;

Equipe de Cozinheiras.



• Deixar secar naturalmente;
• Guardar em local limpo e seco, protegido contra poeira e insetos.

Procedimentos para 
higienização do refeitório 

Devem ser limpos cuidadosamente o chão, as estruturas auxiliares e as paredes da
área de manipulação dos alimentos. É importante aperfeiçoar os procedimentos de
higienização de superfícies em que há contato frequente das mãos, como 
maçanetas das portas e corrimãos. Estas superfícies devem ser higienizadas 
constantemente com álcool 70% e pano descartável. 

Equipe de Cozinheiras.

Procedimentos para cuidado no
servimento dos alimentos 

Neste momento, o autosserviço pelos alunos está proibido. Os pratos deverão ser 
porcionados pelas cozinheiras no momento da distribuição. As cozinheiras 
deverão utilizar luvas descartáveis tanto para o servimento quanto para 
disponibilizar os talheres no prato servido. A escola vai ampliar o horário de 
alimentação e fracionar os alunos em turnos, demarcar as mesas e manter o 
distanciamento dos alunos em 1,5 metros, manter os alimentos tampados, 
substituir ou higienizar os utensílios periodicamente, não reutilizar alimento 
pronto de um período para outro, não doar sobras e restos, manter utensílios que 
não estão em uso protegidos e em local adequado, manter o término do preparo 
próximo ao porcionamento, até 30 minutos e manter as preparações em 
temperatura superior a 60 graus celsius.

 Equipe de Cozinheiras.

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

Sim. Todos serão orientados a manterem o distanciamento mínimo de 1,5m o 
tempo todo.

Equipe Gestora.

Providências Sanitários

Como será feito? Responsável 

Procedimentos e frequência 
para higienização das 
instalações sanitárias ? 

• Banheiros, lavatórios e vestiários  serão higienizados antes da abertura, após o 
fechamento e, no mínimo, a cada três horas, em conformidade com as 
orientações do ANEXO 5. 

• Prover condições para higiene das mãos com água e sabonete líquido: 
lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, porta papel toalha, papel 

Equipe de Limpeza.



toalha, lixeira com tampa e saco plástico e abertura sem contato manual; 
• Fixação dos dispensadores de sabonete líquido na parede ou na pia, na altura da 

criança.
•  Orientar sobre o procedimento correto da lavagem das mãos, a fim de se evitar 

que os estudantes contaminem as mãos no momento de fechamento da torneira. 
No caso de torneiras abre e fecha, a mesma deverá ser lavada antes da 
higienização das mãos; 

• Evitar que vários alunos utilizem o banheiro de uma só vez, observando o 
tamanho e disposição desses para definir quantos podem estar nesse ambiente ao 
mesmo tempo; 

• Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços e máscaras 
utilizados; 

• Auxiliar os alunos que não conseguem higienizar suas mãos; 
• Prover lenço descartável para higiene nasal dos estudantes; 
• Orientar que a tampa do vaso sanitário seja fechada antes do acionamento da 

descarga.

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

Sim, todos serão orientados a manterem o distanciamento de 1,5 m o tempo todo. Equipe Gestora.

Procedimentos para as salas de aula

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
higienização das salas de aula

Serão higienizadas antes da entrada e após a saída das crianças e em momentos 
que as turmas mudarem de espaço.

Equipe de 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, 

A frequente e sistemática limpeza e desinfecção dos ambientes e equipamentos 
deve ser objeto de grande atenção pois esse procedimento também dificulta a 
transmissão da COVID-19.  Também é importante aperfeiçoar os procedimentos 
de higienização de superfícies em que há contato frequente das mãos como 
maçanetas das portas, corrimãos, entre outros. Estas superfícies devem ser 
higienizadas constantemente com álcool 70% e pano descartável. Devemos 

Equipe de limpeza.



grades, etc)? higienizar o prédio escolar, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que 
são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores 
de porta e corrimões etc.), antes do início das aulas de cada turno e sempre que 
necessário, em conformidade com as orientações do ANEXO 5. Devemos manter 
os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque nas
maçanetas e fechaduras. Serão providenciadas lixeiras com tampa e com 
acionamento por pedal. 

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

Sim, as carteiras serão organizadas respeitando a distância de 1,5 m e os alunos 
serão orientados a manterem a referida distância.

Equipe de limpeza.

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

Não se aplica. Não se aplica.

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

A direção fará a gestão dos profissionais para garantir o atendimento com 
segurança aos alunos.

Gestão escolar.

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

Como será feito? Responsável 

 Procedimentos para 
higienização das salas da 
Gestão 

Serão higienizadas antes do início de cada turno e sempre que necessário, em 
conformidade com as orientações do ANEXO 5.

Equipe de limpeza.

Procedimentos para 
higienização e cuidado no 
atendimento da
Secretaria 

Serão higienizadas antes do início de cada turno e sempre que necessário, em 
conformidade com as orientações do ANEXO 5. Haverá álcool-gel 
disponibilizado o tempo todo. Serão marcadas faixas de distanciamento de 1,5 m 
e o profissional que estiver atuando será orientado a manter o distanciamento 
durante o atendimento. 

Equipe de limpeza.



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

Sim, a escola não possui funcionário da secretaria. O Diretor fará o atendimento 
sozinho e  manterá o distanciamento durante o atendimento.

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?

Serão orientados a fazer a troca a cada 3 horas ou quando a máscara ficar 
molhada. Protetores faciais deverão ser higienizados diariamente.

Equipe Gestora.

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

Esse funcionário será encaminhado à sala de espera ( nº. 17) para aguardar 
familiar para buscá-lo. A direção fará a gestão dos profissionais para garantir o 
atendimento com segurança aos alunos.

Equipe Gestora.



Plano de Retorno – 2021 – CEI IRMÃ DULCE.

Para o ano de 2021, com o possível retorno das aulas presenciais no mês de fevereiro, o CEI Irmã Dulce destaca a necessidade de adequações

do espaço físico e aquisições de materiais em caráter de urgência que assegurassem as determinações dos protocolos de segurança à saúde e

proteção à vida. 

Ainda considerando o retorno das aulas em 2021, elaboramos um Plano de Retorno, de acordo com o quadro de funcionários que dispomos na

unidade e condições espaço físico como demonstra tabela abaixo.

Monitores
Turno manha

Monitores
Turno tarde Professora

Proposta
Atendimento

Turno de atendimento/
fevereiro 2021

Proposta
Ideal      Realidade  Ideal          Realidade  Revezamento

Berçário 3                 2        3                 1 Cargo Vago Não tem condições 
de atender (falta de 
professor)

Não atende

Misto       3                 2     3                 0 (tele trab.) grupo risco Atendimento 
Remoto – professora
grupo de risco

Atendimento Remoto

Ag 2B       2.                2.     2                 1 Presencial cinco criança/dia 
(distanciamento)

Manha

Ag 2C       1.                1. (tele trab.) grupo de risco Atendimento - 
remoto – professora 
grupo de risco

Remoto

Ag 3A Presencial cinco criança/dia 
(distanciamento)

Manha

Ag 3B Licença maternidade Não atende 
(necessidade de 
substituição)

Não atende

Ag 3C Presencial cinco criança/dia Tarde



(distanciamento)
Ag. 3D Presencial cinco criança/dia 

(distanciamento)
Tarde

Ag. 3E Presencial quatro criança/dia 
(distanciamento)

Tarde

Observações particulares dos agrupamentos:
 O agrupamento 1   – Atende crianças do berçário com idades de zero a um ano e onze meses. O quadro de funcionários do agrupamento tem

três cargos de monitores vagos e de uma professora que não foram preenchidos pela remoção. Portanto consideramos que não é aconselhável e

viável o retorno de atendimento presencial ou mesmo remoto, considerando a falta da professora titular responsável pela sala.

 Agrupamento dois C – Atende crianças de dois anos e quatro meses até três anos.  O quadro de funcionários do agrupamento 2C tem a

professora que enquadra – se no grupo de risco, não havendo condições de a mesma retornar presencialmente. O agrupamento conta com o

cargo de uma monitora,  porém consideramos o atendimento presencial  impossibilitado,  porem será  realizado o atendimento remoto pela

professora titular e auxiliada pela monitora da sala.

 Agrupamento misto 1/2: Atende crianças de um ano e sete meses ate dois anos e quatro meses. Em relação ao espaço físico do agrupamento,

há necessita urgente da troca do piso, pois apresenta riscos sérios de acidentes para as crianças e adultos. Em relação ao quadro de funcionários

o agrupamento tem quatro cargos vagos de monitores e a professora titular da sala, enquadra- se no grupo de risco. Consideramos que nessas

condições não haverá atendimento presencial em fevereiro de 2021. No entanto, haverá o atendimento remoto com a professora titular em tele

trabalho auxiliada pelos monitores do agrupamento.

 O agrupamento 2B: Atende crianças de dois anos e quatro meses ate três anos. O agrupamento apresenta condições de atendimento presencial

para possível retorno em 2021, porém destaca – se que há necessidade de adequações para que sejam atendidos os protocolos de segurança,

para tanto, recomenda – se o atendimento de cinco crianças por dia em esquema de revezamento.



 Os agrupamentos 3A, 3C, 3D, 3E – Atendem crianças de três anos e três meses até cinco anos e onze meses. Os agrupamentos apresentam

condições de atendimento presencial, porém com revezamento de alunos, no máximo cinco por dia, para que sejam garantidas as regras e

protocolos de segurança.

 O agrupamento  3E –  Atende crianças  de  três  anos  e  quatro  meses  a  cinco  anos.  O agrupamento  apresenta  condições  de  atendimento

presencial, porém por ser a sala de menor metragem, recomenda – se o revezamento de no máximo quatro crianças por dia, para garantia da

segurança e cumprimento dos protocolos sanitários.

Metas emergenciais para 2021 – Possíveis retornos das aulas – CEI IRMÃ DULCE.
Após discussão, os profissionais do CEI Irmã Dulce concluíram que o retorno das aulas em 2021 deverá ser  planejado com observação

detalhada de todas as questões de segurança e protocolos sanitários, assegurando e priorizando a vida de todos profissionais e crianças e

famílias.

Registra – se que a unidade não adquiriu itens de segurança exigidos, pois não contamos com a disponibilidade do dinheiro do caixa escolar,

portanto os itens para possível retorno deverão ser adquiridos em caráter emergencial.

Considerando  o  retorno  das  aulas  de  modo presencial,  o  grupo considera  necessário  que  a  secretaria  de  educação e  saúde  estabeleçam

protocolos de higiene e segurança, com orientação e treinamento de toda a equipe, assim como programas de conscientização às famílias.

Há necessidade de adequações emergenciais do espaço físico da creche Irmã Dulce assim como aquisição de equipamentos recomendados pela

secretaria de saúde para recebimento das crianças como:

 Troca do piso do Agrupamento misto; (riscos de acidentes graves).

 Instalação de itens de higiene e segurança como: álcool gel, compra de máscaras descartáveis para profissionais e famílias, compra de tapetes

sanitizantes, totens/display de álcool gel 70% em todas as salas de aula e em pontos estratégicos da escola para adultos e adaptados para

crianças, equipamentos adequados para higienização das mochilas das crianças.



 Revitalização de todo o parque externo, com orientação e acompanhamento de profissionais qualificados como engenheiros.

 Revitalização do pátio externo, devido ao piso estar soltando, brinquedos quebrados, tratando – se de um setor primordial para desenvolvimento

de atividades com as crianças, por ser espaço aberto e arejado.

 Aumentar o número de profissionais da limpeza para atender a demanda que garanta a segurança das crianças e dos adultos.

 Treinamento de toda terceirizada no que se refere às normas de higienização e protocolos de segurança sanitária.

 Testes periódicos de todos os profissionais para a COVID 19.

 Elaboração  de  cardápios,  pela  nutricionista,  adequados  para  as  crianças,  evitando  a  contaminação  cruzada  e  que  supra  as  necessidades

nutricionais das crianças, assim como treinamento dos funcionários da cozinha.

 Elaboração de Plano de Retorno, elaborado pela equipe, aprovado pela supervisão e pelo Representante Regional.

 Compra e instalação de dispense de papel toalha em todas as salas e distribuídos nos demais espaços da escola.

 Instalação de bebedouros com torneiras, lixeiras com pedal em todas as salas e áreas comuns da unidade.

 Compra de borrifador para todas as turmas, para higienização diária dos brinquedos.

 Compras emergências de babadores e toalhas de higienização de boca e de banho, em quantidade suficiente que garanta a reposição imediata.

 Painel de acrílico nas mesas para separar as crianças nas salas de aula.

 Painel de acrílico no atendimento da secretária.
 Painel de acrílico nas mesas do refeitório.


