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PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS- 2021

O presente plano trata de uma reorganização planejada para um possível retorno às aulas

presenciais no dia 01/03/2021. 

Nossa  escola  atende mais  de 700 alunos em três  turnos:  manhã,  tarde  e  noite,  sendo o

atendimento às etapas Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e

a modalidade EJA II  (6º  ao 9º  ano).  A comunidade atendida,  em sua maioria,  é  moradora dos

bairros Vila San Martin, Parque Cidade e Vila Olímpia, sendo que os moradores da região deste

último contam com o transporte escolar oferecido pela Prefeitura Municipal de Campinas. 

Contamos  com 12 salas  de aulas  e  12 turmas  sendo atendidas  nos  períodos  manhã,  12

turmas à tarde, e 4 turmas atendidas no período da noite, além de mais duas turmas da Fumec que

utilizam nosso espaço. O fluxo de pessoas no cotidiano é grande e planejar uma retomada presencial

assegurando um mínimo de segurança contra o coronavírus é desafiador. 

Seguindo o solicitado em ofício pelo Secretário Municipal de Educação José Tadeu Jorge,

normativas dos documentos que tratam e zelam pela segurança nos ambientes escolares (Caderno 1

e  Caderno  6  do  Protocolo  Sanitário  Municipal,  Diretrizes  para  ações  de  vigilância  em  casos

suspeitos de COVID-19 em alunos), bem como orientações recebidas do DEVISA e Representante

Regional do Naed Norte, estamos apresentando aqui um planejamento de retomada presencial, mas

ainda preocupados com os riscos às vidas dos funcionários da área da educação que estarão em

exposição ao contágio,  mesmo seguindo todas as medidas e protocolos dos documentos  citados

acima. Isso porque, mesmo cumprindo com todas as medidas e protocolos, não é possível assegurar

em 100% que não haverá risco nenhum de contaminação.

As relações que estabelecemos na escola são de afetividade, escuta, cumplicidade, parceria,

diálogo, orientação, apoio, enfim, são genuinamente humanas. Se numa ponta dessa grande teia de

relações estão os professores, na outra ponta estão crianças em situação de vulnerabilidade, famílias

que não puderam cumprir com o isolamento social por uma questão de subsistência, pessoas com

quem ainda precisamos construir um processo de sensibilização de combate ao negacionismo, numa

grande rede de laços e fios que nos conectam e que nos impulsionam a continuar um trabalho que

busca uma qualidade social para a comunidade. Mantivemos o vínculo mesmo intermediados por



uma tela,  e  ao  passo  que  estávamos  cumprindo  distanciamento  social  também estávamos  mais

unidos do que nunca. 

Nesse sentido, no retorno presencial, prevemos que as necessidades da comunidade estarão

ainda  mais  evidentes,  bem como  a  importância  do  acolhimento.  Este  será  um grande  desafio:

acolher a comunidade, restabelecer a relação escola-família no modo presencial contando com a

compreensão e parceria de todos para o atendimento em revezamento e cuidados, vínculo entre

aluno e professor sem expor aos riscos de contágio do vírus. 

Ainda assim, cumprindo com as normativas, voltaremos para o retorno presencial de um

modo bem diferente do nosso fazer de outrora,  um fazer deslocado do seu lugar do afeto e da

proximidade, à espera da vacina como proteção à vida. Atendendo ao solicitado, o atendimento se

dará em 50% do total de alunos por turma. Esse atendimento será por meio de revezamento em que

50% dos alunos por turma frequentam as aulas presenciais numa semana enquanto os demais 50%

acompanham as atividades remotamente e, na semana seguinte, ocorre a troca dos grupos de modo

a revezarem semanalmente quem vai à escola e quem acompanha remotamente pela plataforma

digital.  A presença na escola será facultativa às famílias de modo que a plataforma digital  e as

demais  ferramentas  de comunicação remota  como redes  sociais,  site  oficial  e  whatsapp estarão

disponíveis.  As  famílias  serão  devidamente  avisadas  do  revezamento  em  reunião  online  e

comunicados pelas redes sociais e afixados no portão da escola.

Numa medição do espaço de sala de aula é possível garantir distância mínima de 1,5 metro

entre  alunos  e  professor  com  até  16  pessoas  dentro  das  nossas  salas  de  aula  (15  alunos  e  1

professor). Mas essa medição traz uma visão estanque de convivência e comportamento da criança

e do adolescente, não considera a gesticulação, o corpo em movimento. Se alguém se agachar para

pegar algo que caiu no chão já pode estar infringindo a distância de 1,5 metro. As salas contarão

com sinalização  das  mesas  e  cadeiras  em que  os  alunos  poderão  sentar  e,  outras  que  estarão

inutilizadas.  O mesmo acontecerá nos demais espaços como laboratório de informática, refeitório e

banheiros.  Haverá também sinalização por meio de material visual explicativo dos procedimentos

de higiene em combate ao coronavírus nos paineis da escola, bem como outros lugares visíveis

como paredes e corredores.

PERÍODO TURMAS TOTAL DE ALUNOS
MATRICULADOS

QUANTIDADE
RECEBIDA POR DIA
NO REVEZAMENTO

50% NA SALA DE
AULA + PROFESSOR

(arredondando para
cima em caso de

números ímpares de



alunos)

MANHÃ 1ºA 26 14

1ºB 23 13

2ºA 26 14

2ºB 27 15

3ºA 20 11

3ºB 20 11

3ºC 17 10

4ºA 26 14

4ºB 26 14

4ºC 23 13

5ºA 25 14

5ºB 23 13

TARDE 6ºA 23 13

6ºB 22 12

6ºC 25 14

7ºA 29 16

7ºB 29 16

7ºC 30 16

8ºA 29 16

8ºB 30 16



8ºC 27 15

9ºA 23 13

9ºB 23 13

9ºC 23 13

NOITE 1º TERMO A 1 

*em fase de matrícula

2 

*em fase de matrícula

2º TERMO A 17 10

3º TERMO A 13 8

4º TERMO A 26 14

O atendimento dos alunos se dará em período de 3 horas por turno conforme normatizado

pela SME, já contando com 30 minutos para alimentação. Os horários de entrada e saída serão

replanejados para que possamos ter o tempo de higienização dos espaços. Haverá escala de horários

para chegada de cada turma com diferença de alguns poucos minutos. Isso garante que a dinâmica

do portão da escola na entrada dos alunos não contribua para uma possível aglomeração e também

para viabilizar a aferição da temperatura dos alunos e verificação nas listas de presença sobre o dia

de revezamento entre presencial e remoto. Na saída a estratégia das escalas permanece.

Tal escala de horários será também a saída para viabilizar  a alimentação dos alunos, de

modo que em pequenos grupos/turmas os alunos farão suas refeições no refeitório respeitando o

distanciamento sinalizado. Não haverá auto-servimento e o aluno receberá o prato feito e talheres

das funcionárias da cozinha contratadas pela empresa Base. Conforme notificado à equipe gestora,

elas estão recebendo treinamento e formação sobre os procedimentos de segurança à saúde e à vida.

Os alunos serão orientados a retirar a máscara somente durante a alimentação, sendo que logo após

deve recolocá-la sem circular pelos espaços sem a máscara. A quantidade de alunos que o refeitório

comporta respeitando os 50% da capacidade máxima e o distanciamento de 1,5m é de 30 alunos.  

Os espaços externos como quadras, pátio, somente poderão ser utilizados de forma dirigida

na presença de um professor que orientará e proporá atividades que garantam um mínimo de 5m² de

distância. 

Nos  espaços  de  circulação  de  funcionários  também  haverá  sinalização,  inutilização  de



cadeiras com fita para que seja garantido o distanciamento entre pessoas, e orientações do DEVISA

serão repassadas.

Todos os espaços de circulação da escola  contarão  com álcool  em gel  70° à  vista  para

higienização das mãos e material visual com orientações de procedimentos de segurança. 

Aos procedimentos que escapam à nossa alçada, enquanto gestoras da EMEF/EJA Edson

Luis Lima Souto, acionaremos os órgãos responsáveis para  garantir que haja o menor risco possível

à  vida  de  cada  um,  como a  necessidade  de  formação  continuada  pelas  empresas  terceirizadas,

Arcolimp dos procedimentos de higienização e desinfecção, Staffs sobre conduta dos zeladores e

Albatroz  com  formação  continuada  aos  vigilantes,  visando  reforçar  as  orientações  sobre  os

protocolos  sanitários  de segurança  no atendimento  ao público.  Serão  cobrados também EPIs  e

demais materiais essenciais para a proteção dos trabalhadores (até o momento foi entregue apenas

uma máscara a cada trabalhador, o que fere a orientação de troca de máscara a cada 4 horas). Será

solicitado maior número de funcionários (mínimo mais 3 funcionários) para compor a equipe da

limpeza  para  garantir  a  higienização  e  desinfecção  dos  espaços,  objetos  e  materiais  de  alunos

previstos nos documentos que tratam de diretrizes e protocolos de limpeza dos espaços em tempos

de pandemia.  A CGP, Coordenadoria  de Gestão  de Pessoas,  convocou candidatos  do concurso

aprovados para assumirem cargos vagos em nossa escola de professores e vice-diretor, ao passo que

temos dialogado com nossa supervisão sobre um apoio pedagógico para sanar as lacunas dos cargos

de  Orientador  Pedagógico  que estão  vagos.  Com o quadro de  servidores  completo  temos  mais

condições  de  buscar  uma  educação  de  qualidade  mesmo  com  as  necessidades  de

redimensionamento da prática.  

Aos alunos que apresentarem febre na medição de temperatura na entrada da escola, será

feita orientação às famílias que retornem para casa, acompanhem os sintomas e notifiquem o Posto

de Saúde. Este último a escola também o fará. Para tanto, a parceria entre escola e família precisará

se fortalecer, pois está mais evidente e delimitado os papéis de cada um. Sensibilizar as famílias

para o seu papel de cuidados com os filhos é um diálogo que precisa ser travado, ainda mais quando

sabemos  das  dificuldades  e  vulnerabilidades  de  cada  contexto.  Importante  ressaltar  que  não

dispomos de funcionários e espaços que possam atender aos alunos que apresentem sintomas e

careçam de isolamento e acolhimento. Qualquer funcionário que se desloque para essa função estará

deixando de realizar suas atividades para acompanhar o aluno com sintomas de COVID-19 e se

expondo.  Para  tal,  acreditamos  na  importância  da  vacina  para  garantir  a  segurança  dos

trabalhadores. 

Quanto aos turnos de funcionamento planejamos um horário intermediário e flexível dentro

dos períodos pensando na dinâmica de higienização da escola e numa possível redução de tempo de

exposição dos professores:



MANHÃ: DAS 8H ÀS 11H

TARDE: DAS 14H ÀS 17H

NOITE: DAS 19H ÀS 22H

O setor  de transporte  será avisado dos horários para que possam atender  os alunos que

dependem do transporte escolar da nossa escola (linha 314 – período Tarde).

O atendimento de secretaria se dará, em princípio, das 8h às 18h pela ausência de uma das

funcionárias que trabalha na secretaria e está em afastamento por licença médica.

Das  famílias  pedimos  parceria  e  compreensão  de  que  esta  é  uma  empreitada  em  que

dependemos um dos outros para dar certo. Por um lado, a Prefeitura Municipal de Campinas tem

orientado as escolas e fornecerá máscaras, garrafas de água e álcool em gel para os alunos. Do outro

lado,  contamos que as famílias  cuidem para que os alunos venham à escola portando máscara,

orientados  de  seu  uso  correto  e  demais  protocolos  de  distanciamento  social.  Caso  manifeste

sintomas de COVID-19 será preciso manter seu filho em casa e notificar o Posto de Saúde. O risco

de contágio na escola é grande e precisamos contar com a responsabilidade civil e humana de cada

um. A orientação sobre cumprimento do distanciamento social é uma sensibilização que precisa ser

diária, em casa e na escola, para que os alunos tenham consciência da necessidade de preservação à

sua saúde e a dos com quem convive nos meios sociais e em casa. Os educadores da escola estarão

atentos à necessidade do distanciamento e chamarão atenção dos que a infringirem, mas havendo

conscientização esse tipo de incidências diminui, bem como os riscos. 

Este é um plano que continuamente traz em seu escopo novos questionamentos e reflexões

genuínas da prática e que o cotidiano nos impõe. Portanto, será constantemente revisitado e alterado

conforme pedidos forem sendo atendidos e novos desafios surgirem. 

Atenciosamente,

Equipe Escolar EMEF/EJA Edson Luis Lima Souto.


