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PLANO DE RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS  
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando as diretrizes do governo municipal contidas no Ofício PMC-SMS-GAB de 13 de 

janeiro de 2021, as normas complementares, e os documentos disponíveis no site da 

prefeitura https://covid-19.campinas.sp.gov.br/protocolos-sanitarios e anexos: 

• Caderno 1: Intersetorial e de Ambientes (para todos os setores) 

• Caderno 6 - Educação completo: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

EJA, Educação Superior, Profissional e Complementar Não Regulada. Edição 4 da 

Educação). 

• Diretrizes para ações de Vigilância frente a casos suspeitos de COVID-19 em alunos de 

instituições de ensino 

Busca-se nesta proposta caminhos para realizar o Retorno às Atividades Escolares Presenciais 

consciente, gradual e segura para todos. 

Entendemos a importância da interação entre escola, crianças e famílias na contribuição do 

desenvolvimento cognitivos, motor, social e emocional das crianças e bebês. Para isso, 

estaremos atentos para que possamos assegurar, mesmo que remotamente o acolhimento e a 

criação/manutenção dos vínculos afetivos, emocionais e pedagógicos. 

O caminho é obviamente o acesso à vacinação para a toda a população, mas enquanto o 

processo de imunização não contempla os trabalhadores da educação e seu público-alvo, 

precisamos considerar as especificidades de cada comunidade escolar, pois sabemos que o 

número de infectados e de mortos é maior entre as populações mais pobres. 

Posto isso, ressaltamos que o CEI Benemérita Sylvia M. da C. Paschoal está inserido em uma 

região de muitas vulnerabilidades sociais e a Educação Infantil traz desafios diferentes das 

outras etapas da educação básica no processo de reabertura e que devem ser considerados na 

retomada atividades.  
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A previsão é retomar o trabalho presencial com as crianças do Agrupamento III, da Educação 

Infantil, porém o retorno às atividades presenciais será opcional, sendo assim, as atividades 

remotas serão mantidas e o trabalho será realizado de forma híbrida, com atividades 

desenvolvidas presencialmente e remotamente. 

Assim, será contemplado o atendimento de 50% dos alunos de cada turma de AG III, 

presencialmente, alternando a cada semana, em turnos de 3 horas diárias de trabalho com os 

alunos e com atividades remotas para os alunos que permanecerem em casa. 

  

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Quadro de funcionários: 

1. Equipe Gestora: 

• Diretora Educacional: Karine Regina Cerri 

• Vice diretor: sem atribuição no momento. 

• Orientador pedagógico: sem atribuição no momento 

 

2. Número de funcionários por segmento: 

• Gestão: 01  

• Docentes: 13, sendo: 

✓ 08 PEB I Efetivos 

✓ 01 PEB I Subst. TJE 

✓ 03 PEB I Adjuntos 

✓ 01 PEB IV Ed. Especial 

• Agentes de Educação Infantil: 17 

• Monitoras: 02 (reinseridas na função) 

• Administrativo: não temos. 

• Cozinha: 6 funcionárias da CONVIDA 

• Limpeza: 5 funcionárias da ARCOLIMP 

• Zeladoria: 4 funcionários da STAFF 

 

Período de funcionamento da escola:  

• Manhã: 07h00 – 11h00 (somente AG III) 

• Tarde: 13h00 – 17h00 (somente AG III) 

• Integral: 07h00 – 18h00 (AG I e II) 

 

Número de alunos na unidade: 293 com capacidade para 312, conforme dados acessados em 

25/01/2021, no sistema Integre: 



 

 

Número de alunos por período: 

Manhã: 90 - 3 turmas de AG III 

Tarde: 90 - 3 turmas de AG III 

Integral: 114 - Turmas de AG I e II (sem previsão de retorno das atividades presenciais) 

 

PROPOSTA DE AÇÕES 

 

PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA RETORNO ÀS AULAS 

Família e Alunos 

 
Como será feito? Responsável 

Comunicação da escola com 
alunos e familiares 

De maneira remota através de 
telefone, WhatsApp, Facebook e e-
mail.  
Presencialmente com 
agendamento prévio. 

Equipe gestora, professores e 
Agentes de Educação Infantil, 
monitores e Comitê/Grupo de 
referência. 

Plano de Retomada as aulas 
presenciais 

Após aprovação do Comitê/Grupo 
de referência, o plano estará 
disponível para consulta na escola 
e será publicizado por meio das 
redes sociais da escola. 

Equipe gestora, professores e 
Agentes de Educação Infantil, 
monitores e Comitê/Grupo de 
referência. 



Haverá Ensino não presencial 
combinado ao retorno das 
atividades presenciais? 

Os Agrupamentos I e II 
permanecerão com atividades 
remotas. 
 
Os Agrupamentos III retomarão 
presencialmente com 50% das 
crianças de cada turma, alternando 
a cada semana. A divisão seguirá 
critérios pedagógicos. Na semana 
que permanecerem em casa, as 
crianças terão atividades remotas.  

Equipe gestora, professores e 
Agentes de Educação Infantil e 
monitores. 

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

A escola disponibilizará uma sala 
de aula do AG II que não estará 
com aula presencial, e próxima ao 
banheiro. 

Equipe gestora, professores e 
Agentes de Educação Infantil, 
monitores e Comitê/Grupo de 
referência. 

Em relação aos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) 

As orientações deverão ser 
publicizadas nas redes sociais e nos 
grupos de WhatsApp da escola e 
através de cartazes colocados em 
locais estratégicos da escola. 
 

Equipe gestora, professores e 
Agentes de Educação Infantil, 
monitores e Comitê/Grupo de 
referência. 

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

A escola fornecerá descartáveis 
e notificará a família quanto à 
importância e necessidade dos 
mesmos. 

Equipe gestora, professores e 
Agentes de Educação Infantil, 
monitores e Comitê/Grupo de 
referência. 

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

As medidas de distanciamento 
serão tomadas tendo como base 
a diretriz de 50% dos alunos 
presencialmente. 
Na Educação infantil, as mesas 
das crianças são hexagonais, 
então teremos 3 crianças por 
mesa com distanciamento de 
0,98m entre elas. 
Haverá marcações para 
delimitar os demais espaços, 
garantindo o distanciamento de 
1,5m. 

Equipe gestora, professores e 
Agentes de Educação Infantil, 
monitores, funcionários e 
Comitê/Grupo de referência. 



Providências Áreas Comuns 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos para cuidado na 
entrada e saída dos alunos 

Estará disponível totens de 
álcool gel para a higienização 
das mãos e haverá medição de 
temperatura na entrada. 
O uso de máscara será 
obrigatório. 
Será recomendado que as 
famílias elejam um único 
responsável para levar e buscar 
a criança.  

Equipe gestora, e funcionários 

Procedimentos para cuidado no 
Pátio 

Cartazes informando os 
procedimentos de uso correto 
do espaço, mesas e bancos com 
marcação para garantir o 
distanciamento. 
Lembramos que será desafiador 
promover o uso de espaços 
como o pátio (local de 
brincadeiras e interação), 
garantindo o distanciamento 
das crianças.  

Equipe gestora, funcionários, 
professores e Agentes de Educação 
Infantil/monitores. 

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

Não se aplica.  

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

Não se aplica. 
 

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

Não se aplica. 
 



Procedimentos para 
higienização da Quadra 

Não se aplica. 
 

Procedimentos para 
higienização das escadas e 
corrimões - corredores 

Antes e depois da entrada das 
crianças.  

Profissionais da limpeza 

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

O distanciamento mínimo será 
garantido nas áreas comuns, 
conforme marcações de solo e 
cartazes informativos.  

Equipe gestora, funcionários, 
professores e Agentes de Educação 
Infantil/monitores. 

Como e com qual frequência 
haverá higienização das 
superfícies nas áreas comuns 
dos parques e solários 

As áreas comuns serão 
higienizadas antes e depois de 
cada uso 
Lembramos que será desafiador 
promover o uso desses espaços 
(local de brincadeiras e 
interação), garantindo o 
distanciamento das crianças. 
 

Profissionais da limpeza 

Providências Cozinha e Refeitório 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos para cozinha: 
cuidado no preparo e 
manipulação de alimentos 

A cozinha seguirá as orientações 
contidas na cartilha para 
manipulação de alimentos para 
prevenção de covid-19 nas 
escolas. 
 

Equipe de cozinheiras. 

Procedimentos para 
higienização dos utensílios 

A cozinha seguirá as orientações 
contidas na 
cartilha para manipulação de 
alimentos para prevenção de 
covid-19 nas escolas. 

Equipe de cozinheiras 



Procedimentos para 
higienização do refeitório 

O refeitório será higienizado 
antes e depois de cada uso. 

Profissionais da limpeza 

Procedimentos para cuidado no 
servimento dos alimentos 

Será ofertado porção pronta. 
Não haverá auto servimento. 

Equipe de cozinheiras 

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

As mesas e bancos da unidade 
permitem que 3 crianças 
sentem-se juntas a uma 
distância de 1,10m entre elas. 
Haverá marcação de mesas e 
bancos. 

Equipe gestora e funcionários. 

Providências Sanitários 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos e frequência 
para higienização das 
instalações sanitárias ? 

Antes e depois da entrada das 
crianças e conforme a 
necessidade. 

Funcionários da limpeza. 

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

Haverá marcação de solo para 
orientar as normas de 
distanciamento social e cartazes 
informativos 

Equipe gestora, funcionários, 
professores e Agentes de Educação 
Infantil/monitores. 

Procedimentos para as salas de aula 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
higienização das salas de aula 

Serão higienizadas antes e 
depois da entrada das crianças. 
Será disponibilizado álcool gel e 
álcool líquido 70% em cada sala.  

Funcionárias da limpeza. 

Qual a frequência prevista de 
higienização das salas de aula 
(piso, mesa, carteiras, grades, 
puxador de porta, etc) e de 

Serão higienizadas antes e 
depois da entrada das crianças.  

Funcionárias da limpeza. 



superfícies tocadas por muitas 
pessoas (corrimão, maçanetas, 
grades, etc)? 

 Funcionárias da limpeza. 

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

Considerando o atendimento de  
50% das turmas de AG III e o 
mobiliário da unidade (mesas 
hexagonais) será garantido o 
distanciamento de 0,98m entre 
as crianças, se a ocupação for de 
3 crianças por mesa.  

Equipe gestora e docentes 

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

Não se aplica.  

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

Será acionado o professor 
Adjunto. 

Equipe gestora 

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
higienização das salas da Gestão 

Serão higienizadas a cada 3 
horas. 

Funcionárias da limpeza. 

Procedimentos para 
higienização e cuidado no 
atendimento da 
Secretaria 

Os atendimentos presenciais 
serão realizados mediante 
agendamento e seguindo as 
normas sanitárias de 
higienização e distanciamento 
social. 

Equipe gestora e funcionários da 
limpeza. 

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

Será garantido o distanciamento 
através de marcação de locais e 
cartazes. 

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? 

A DEVISA esta e a Conviva está 
promovendo formações para os 
servidores e funcionários. A 
escola receberá alguns itens de 
EPI e irá adquiri o que for 
necessário de forma a promover 
a devida substituição de 
máscaras e demais itens de 
proteção como luvas, aventais, 
etc.  

Equipe gestora e Comitê/Grupo 
de referência. 

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

O funcionário deverá procurar 
os serviços de saúde e seguir as 
normas de isolamento social. 

Equipe gestora e Comitê/Grupo 
de referência. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

É importante que o presente documento seja discutido com todos os segmentos da comunidade 

escolar, quando retorno às aulas e que seja criado o Comitê/Grupo Local de Referência, com a 

função de publicizar, orientar e monitorar a implementação correta dos protocolos de 

segurança. 

Diante do atual cenário de pandemia COVID-19, esclarecemos que acreditamos que o ideal seria 

a continuidade do atendimento educacional por Teletrabalho até a completa vacinação de 

todos, pois o maior desafio da educação Infantil é garantir o distanciamento social visto a 

peculiaridade do nosso público alvo. 

 


