
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMEF/EJA “PADRE DOMINGOS ZATTI” - NAED NORTE

PLANO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - 2021

1. Introdução

Este plano foi elaborado conforme orientações da Secretaria Municipal de

Educação  de  Campinas  e  Núcleo  de  Ação  Educativa  Descentralizado

(NAED)  Norte,  tendo  por  referência,  ainda,  os  documentos  “Protocolo

Sanitário Municipal” – Cadernos 1 e 6, “Diretrizes para ações de Vigilância

frente a casos suspeitos de COVID 19 em alunos de instituição de ensino” e

Ofício PMC/PMC-SME-GAB de 13 de janeiro de 2021.

2. Data prevista do retorno: 1º de março de 2021.

3. Capacidade inicial de retorno: 50% da capacidade da sala com aumento

progressivo de acordo com as possibilidades sanitárias de saúde

4. Quadro geral das turmas de 2021 e atendimento diário (nº alunos)

Turma Período Sala Área

m2

Alunos

Matriculados

Alunos a serem

atendidos por

semana
1º A Manhã 01 50,61 25 13
1º B Manhã 02 50,34 25 13
2º A Manhã 03 51,42 25 13
2º B Manhã 04 42,06 25 13
3º A Manhã 05 51,26 30 15
4º A Manhã 06 41,21 28 14
4º B Manhã 07 42,77 28 14
5º A Manhã 08 39,31 25 13
5º B Manhã 09 39,21 25 13
Total de alunos a serem atendidos por semana/MANHÃ 121
6º A Tarde 01 50,61 28 14
6º B Tarde 02 50,34 26 13
7º A Tarde 03 51,42 30 15
7º B Tarde 05 51,26 30 15
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8º A Tarde 06 41,21 30 15
9º A Tarde 07 42,77 30 15

Total de alunos a serem atendidos por dia/TARDE 86
1º/2º T Noite 01 50,61 15 8
3º/4º T Noite 02 50,34 15 8

Total de alunos a serem atendidos por dia/NOITE 16

5. Organização da rotina escolar

Cada turma será dividida em dois grupos (50% do total em cada turma),

para que numa semana venha presencialmente um grupo com 50% dos alunos da

turma e na outra semana o outro grupo de 50% dos alunos. Na semana em que o

grupo de 50% não estiver frequentando as aulas presencialmente, continuam com

atividades de forma remota para acompanhamento do processo de aprendizagem.

Os alunos terão temperatura corporal medida por funcionários da escola

antes  de  entrar  para  aula.  Constatando  temperatura  acima  de  37,8°C,  serão

orientados  a  retornarem  para  casa  e,  se  necessário,  procurar  um  serviço  de

saúde.

Diariamente,  o  professor  fará  um  check-list  com  todos  alunos  para

averiguar sintomas da Covid 19.

Constatando demais sintomas da Covid 19, crianças e adolescentes devem

aguardar em local isolado e seguro, previamente organizado pela escola, até que

pais ou responsáveis possam buscá-los.

A escola comunicará ao Centro de Saúde de referência a ocorrência de

casos suspeitos ou confirmados entre alunos e profissionais.

Nas atividades pedagógicas presenciais iniciais serão contempladas ações

para  acolhimento,  orientação  e  conscientização  sobre  os  procedimentos  de

segurança adotados e necessários para prevenção do Covid 19 na escola e na

rotina familiar. 

Nesta fase inicial, serão garantidas ainda avaliações diagnósticas a fim de

subsidiar a elaboração do planejamento curricular pedagógico para o ano letivo de

2021.
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6. Horário de atendimento presencial na fase inicial

Manhã: 8h00 às 11h00

Tarde: 13h00 às 16h00

Noite: 19h00 às 21h00

Para que não ocorra aglomeração, serão organizadas as entradas com intervalos

de 5 minutos.

7. Ocupação/utilização dos demais espaços da escola pelos alunos

- Todos os espaços deverão estar com janelas abertas e sem cortinas,  com os

ventiladores fixados para portas e janelas garantindo a ventilação, e a desinfecção

e limpeza (higienização completa) deverá ser feita antes do uso do espaço por

qualquer grupo de alunos.

- Será obrigatória a higienização das mãos com álcool em gel  sempre que for

entrar em alguma sala/espaço escolar.

-  Todos  espaços  de  uso  coletivo  serão  demarcados  para  garantia  do

distanciamento  mínimo de  1,5m e afixado  cartaz  informando a  capacidade  de

pessoas em cada sala.

- Serão fixados cartazes informativos sobre procedimentos de segurança contra

Covid em todos os espaços da escola.

-  Serão  disponibilizados  Procedimentos  Operacionais  Padrão  (POP)  sobre

higienização das áreas como cozinha, refeitório, salas de aula, etc.

- Biblioteca

Atendimento  individual  para  retirada  dos  livros,  mas  não  permanência

naquele espaço para leitura.

Os  livros  devolvidos  serão  acondicionados  em  local  próprio

(estante/prateleira) para desinfecção com álcool 70% após uma quarentena de 72

horas e posterior disponibilização para novos empréstimos.
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- Laboratório de Informática

Dos 20 (vinte)  equipamentos  da  sala,  serão  disponibilizados  apenas  10

(dez),  sendo utilizada 1 (uma) máquina por  aluno,  ficando na bancada 1  (um)

computador em uso e os computadores de ambos os lados desativados, garantido

2 metros de distância entre cada aluno.

Os  equipamentos  e  a  bancada  dos  computadores  deverão  ser

desinfectados antes e após o uso.

- Refeitório

Utilização de apenas 1 turma (com no máximo 15 alunos) por vez, o que

garante o distanciamento de mais de 2 metros entre cada aluno.

As  refeições  serão  oferecidas  em  pratos  prontos  com  talheres

acondicionados individualmente em embalagens plásticas.

Antes da entrada de cada grupo de alunos as mesas, bancos, maçanetas e

interruptores devem ser desinfectados com álcool 70%.

Serão disponibilizadas, ainda, embalagens plásticas descartáveis para que

os alunos acondicionem as máscaras quando forem fazer as refeições.

Como  a  área  do  refeitório  não  atende  a  demanda  total  de  alunos  por

período de forma que garanta o distanciamento mínimo, serão organizados outros

espaços provisórios: na quadrinha anexa ao refeitório e na própria sala de aula)

para que os alunos possam fazer as refeições de forma segura.

- Banheiros dos alunos

Autorização para utilização de apenas 2 alunos por vez.

Os banheiros devem ser higienizados antes da entrada e após a saída de

cada turno.

Os  lixos  devem ser  recolhidos  a  cada  2h  e  a  revisão  da  limpeza  feita

periodicamente sempre que necessário.

No banheiro masculino, o mictório de uso coletivo será desativado, devendo

usar apenas os vasos sanitários individuais.
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Os  vasos  sanitários,  mesmo  possuindo  divisórias  entre  si,  serão

inutilizados/fechados um sim e outro não, para garantir o distanciamento mínimo.

- Quadra coberta

Utilizada para atividades de educação física e aulas livres, desde que em

atividades não coletivas e sem contato, garantindo o distanciamento necessário,

inclusive com marcação de distanciamento da arquibancada.

8.  Adequação  do  espaço  escolar  e  equipamentos  para  recebimento  dos

alunos e professores

- Disponibilização de dispenser de álcool em gel na entrada de todas as salas e

frascos de álcool dentro das salas, assim como na entrada da quadra coberta.

- Instalação de suporte de papel toalha descartável e sabonete em líquido nos

banheiros e próximo aos lavatórios.

- Disponibilização de suporte para copos descartáveis próximos aos bebedouros

com torneiras e inutilização dos bebedouros com jato de água.

- Instalação de novos lavatórios em 3 (três) novos espaços para higienização das

mãos.

- Retirada das cortinas das salas de aula e, quando não possível retirar, manter

sempre abertas.

- Fixação dos ventiladores para porta ou janelas.

-  Disponibilização de totens de álcool  em gel  em diferentes pontos da escola:

entrada de todas as salas de aula e demais salas de uso dos alunos,  próximo aos

bebedouros, próximo à quadra, dentro do refeitório, próximo à entrada da escola,

dentro das salas de uso de professores e  funcionários,  próximo ao guichê de

atendimento  da  secretaria.-  Substituição  das  lixeiras  de  mão  por  lixeiras  com

acionamento em pedal.

- Disponibilização de álcool 70% e panos descartáveis nas salas, em local seguro

sem  acesso  dos  alunos,  para  que  adultos  façam  desinfecção  sempre  que

necessário.
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- Manutenção das portas e janelas sempre abertas.

-  Fixação de avisos e cartazes  de orientações sobre formas de prevenção da

Covid  19,  maneiras  corretas  de  organização  do  espaço  escolar  e  limite  de

pessoas pelos do corredores da escola; dentro das salas de aula, secretaria, sala

dos professores, biblioteca, sala de informática, refeitório, cozinha e benheiros.

- Disponibilização de máscaras descartáveis para todos que não trouxerem.

-  Disponibilização  de  máscaras  não  descartáveis  para  todos,  com quantidade

suficiente para higienização das mesmas.

- Retirar dos ambientes todos objetos pedagógicos não laváveis, guardando-os em

recipiente fechado (se possível lacrado).

9- Procedimentos de limpeza do ambiente escolar

- Higienização completa com álcool 70% de todos os objetos pedagógicos e de

apoio antes do uso e sempre que for trocar de usuário.

- Limpar as salas de aula desinfectando todas as carteiras, cadeiras, armários,

paredes,  maçanetas,  interruptores  e  demais  equipamentos/locais  da  sala  com

álcool 70% antes de cada período, após a utilização das salas, durante a saída

dos alunos para utilização de outro espaço e sempre que necessário

10- Garantia de Orientações

Pais

- Aferir diariamente a temperatura corporal e verificar se tem alguns dos sintomas

da Covid antes de virem para a escola. Tendo temperatura acima de 37,8° C ou

alguns  apresentando  alguns  dos  sintomas  verificar  possibilidade  de  procurar

serviço de saúde, não trazer a criança para a escola e avisar para monitoramento.

- Manter em casa as crianças que pertencem ao grupo de risco.

- Crianças que tiverem contato domiciliar com suspeitos ou confirmados de Covid

19, devem ficar afastadas das atividades escolares presenciais, inicialmente por 7
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dias,  para reavaliação do quadro.  Tendo confirmado o Covid 19,  deverão ficar

afastadas por 14 dias, mantendo a escola informada para monitoramento.

- Manter celular e demais contatos disponíveis para escola solicitar presença, caso

a criança apresente algum sintoma de Covid 19.

- Enviar máscaras para troca a cada 3 horas e frasco de álcool em gel 70%, se

possível.

- Lavar uniforme escolar diariamente, sempre que utilizar.

- Vir para a escola com máscaras e garantir que os filhos também venham com

máscaras.

- Orientar os filhos a, quando tossir, cobrir a boca com braço ou lenço de papel

descartável e higienizar as mãos em seguida.

Professores e funcionários

- Usar máscara constantemente.

- Não utilizar na escola roupa do dia anterior sem que seja lavada.

- Garantir distanciamento social de no mínimo 1,5m de todos que estiverem no

ambiente escolar, inclusive os próprios funcionários e professores.

-  Só  permitir  circulação  de  pessoas  dentro  da  escola  utilizando  máscaras,

fornecendo máscaras descartáveis para aqueles que não tiverem.

- Preencher diariamente formulário para acompanhamento dos sintomas de Covid

19, comunicando imediatamente a direção caso apresente mais de 2 dos sintomas

elencados.

- Comunicar a direção escolar, caso verifique algum sintoma de Covid 19 quando

estiver fora do horário de trabalho para verificar se pode vir trabalhar ou procurar

serviço médico se necessário.

- Antes de utilizar qualquer objeto, higienizar com álcool 70%.

- Lavar as mãos constantemente com água e sabão.

-  Verificando  manuseio  de  objetos  e  equipamentos  da  escola,  solicitar  que

funcionários da limpeza higienize com álcool.

- Não permanecer mais que 3 pessoas na sala dos professores por vez.
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- Não permanecer mais que 1 pessoa na cozinha dos funcionários por vez.

- Não se aglomerar com demais funcionários/professores e demais pessoas seja

qual for o espaço ou ambiente escolar.

- Pessoas do grupo de risco devem fazer os procedimentos legais necessários

para verificar se devem retornar ao trabalho presencial ou não.

- Trazer seu frasco de álcool gel, se possível.

- Não permitir que mais de 2 crianças entrem ao mesmo tempo no banheiro da

escola, nem utilize os bebedouros

- Ao tossir, cobrir a boca com o braço ou lenço de papel descartável e higienizar

as mãos em seguida.

As  ações  desenvolvidas  para  proteção  da  Covid  19  nesse  plano  serão

continuamente  monitoradas  e  reavaliadas  para  reorientações  e  adequações

necessárias.

Campinas, 28 de janeiro de 2021.

Equipe Gestora

EMEF-EJA Padre Domingos Zatti
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