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Número de Funcionários: 
 

Gestão: 03 
 

Docentes: 13 

 

Administrativo: 02 

 

Cozinha: 03 

 

Limpeza: 03 

 

Zelaria/Vigilante: 02/02= 04 
 

 

Período de Funcionamento da Escola: 7h-18h 

 

Professores: 7h20- 10h20 e 13h10- 16h10 

 



Limpeza: 2 funcionários: 6h30-16h45  

 
Administrativo: 7h-15 e 12h-18h 

 

 

Número de alunos na unidade: 360 

 
Número de alunos por período: 180 

 

Atendimento: 
Manhã: 90 crianças 

Tarde: 90 crianças 
Alternando as semanas, cada grupo de crianças frequentará o CEI          

semana sim, semana não. 

O grupo será fixo toda semana. A formação do grupo de crianças            

será feita pelas professoras, de acordo com a realidade das          

famílias. 
 

Tempo de permanência no CEI:  
 

Manhã: 7h20-10h20 

Tarde: 13h10- 16h10  
1h de trabalho docente dedicada ao trabalho remoto, via         

Whatsapp, para postagens de atividades. 

 

Organização dos momentos de alimentação: 



 

-Respeitando o distanciamento no refeitório, três turmas por vez(45         
crianças), para café e almoço; com limpeza do ambiente após o           

uso de cada uma das turmas. 

-Será sinalizado o local para as crianças sentarem ou deixarem          

desocupados. 

-As crianças irão lavar as mãos antes e depois das refeições. 
-Será servido em prato feito e sempre a mesma pessoa irá servir            

(profissional da cozinha).  

 

Procedimentos de Entrada e Saída: 
 
Das crianças: 
 
-Uso obrigatório de máscaras. 

-Aferição da temperatura no portão pelo zelador. 

-Entrada pelo portão principal até a sala de aula, nas duas           
primeiras semanas acompanhadas por apenas um responsável.       

Posteriormente, as crianças entrarão sozinhas. 

-Higiene das mãos com álcool gel na entrada. 

-O fluxo será entrada por uma porta e saída por outra. 

 
Comunidade em geral 
 
-O fluxo para a secretaria, será pré-agendado, em horários que não           

tenha crianças na escola, das 10h20 às 13h ou das 16h20 às 18h.             



Caso seja necessário, poderá ser feito o atendimento em outros          

horários previamente agendados. 
-Uso obrigatório de máscaras. 

-Aferição da temperatura no portão pelo zelador. 

 

Locais de Permanência: 
 
-Uso obrigatório de máscaras em todo o espaço escolar. 

-Higiene das mãos com álcool gel. 

-Manter o distanciamento social. 

-Em espaços fechados, sinalização do número máximo de pessoas         

no local. 
-Utilizar o mínimo possível de objetos que possam contaminar:         

paredes, tapetes. 

-Higienizar todos os brinquedos após uso. Não compartilhar        

brinquedos e objetos. 

-Banheiros serão higienizados 2 vezes por período ou sempre que          
necessário. 

-Espaços coletivos: sala dos professores, cozinha dos funcionários        

serão de uso e permanência com lotação permitida de acordo com           

a metragem do local. 

-Higienização constante antes e depois do uso (computador, mesa,         
bancadas, superfícies de auto toque em geral e de uso          

compartilhado). 

-Salas de aula: higienização antes e após o uso. 



-Os locais serão mantidos com ventilação natural, ventilador com         

uso para o lado de cima, portas e janelas abertas. 
-Bebedouro exclusivo para uso com copos. 

- 

 

 
Entrega de cestas: 
Será feito agendamento prévio com as famílias, via Whatsapp ou telefone. 
As cestas serão entregues no pátio da escola, com controle de entrada dos 
responsáveis; uso obrigatório de máscara; higienização das mãos. 

 
 

Espaços para as pessoas que apresentem sintomas: 
 
As crianças que apresentarem febre ou sintomas ficarão na sala dos           
professores aguardando o responsável. 

 
EPIs: 
 
Conforme atividade e função. 

 
Limpeza dos ambientes e sua frequência: 
 
De acordo com orientações do Caderno 6 

 
 
Distanciamento dos alunos e profissionais: 
 



Com marcações em locais de permanência e/ou 1,5m de distância. 

 
Comunicação Visual:  
 
Cartazes informativos, folders, relacionados aos locais, placas do        

número de pessoas permitidos em cada local, marcações que podem          
ser confeccionados pelos professores, em gráficas etc. 

 
 
 

Organização do trabalho pedagógico 
 

O trabalho pedagógico será de acordo com as singularidades de cada           

professor e das crianças do agrupamento, respeitando os protocolos de          

higiene da sala e das crianças. 

As normativas curriculares da SME serão as norteadoras para o          

desenvolvimento das atividades. 

Não serão desenvolvidas atividades como feiras, mostras, palestras ou         

reuniões para evitar aglomerações, as reuniões serão com grupos pequenos          

de pais ou responsáveis, agendadas ou online. 

 
Princípios Norteadores 

(De acordo com o Protocolo Sanitário Municipal. Medidas de 
Prevenção para o Controle da Pandemia de COVID-19 E Proteção 

de Funcionários e Estudantes) 
 

● Colocar em prática as regras de etiqueta respiratória ao tossir ou           
espirrar; 



● Totens e frascos de álcool gel na entrada da unidade e em todos             

os ambientes; 
● Uso obrigatório de máscara; 

● Alimentos e água servidos individualmente, sem autosservimento,       
garantindo entre as crianças o distanciamento de 1,5 m no          

refeitório; 
● Higienização das salas antes da entrada das crianças e após a           

saída; 
● Higienização dos banheiros a cada 3 horas, no início e fim de            

cada período; 
● Manter os ambientes arejados; 

● Aferir a temperatura na entrada da unidade; 
● Carteiras/Cantinhos com distanciamento entre as crianças de       

1,5m. 
● Priorizar atividades ao ar livre, restringindo um espaço por dia          

para cada turma; 
● Não misturar as turmas, evitando a integração; 

● Higienização constante das mãos das crianças e dos adultos com          
álcool gel ou água e sabão; 

● Alimentos só no horário das refeições, retirando a culinária como          
atividade pedagógica; 

● Higienizar a cada uso brinquedos, jogos pedagógicos, materiais        
de apoio, tapetes e todo os objetos de uso comum; 

● Não utilizar objetos não higienizáveis; 
● Evitar que pais, responsáveis ou qualquer pessoa de fora entre na           

UE; 
● Orientar as famílias com relação a lavagem diária dos uniformes; 

● Uso de máscara para as crianças; 



● O uso do bebedouro será feito mediante de uso de copo pessoal            

de cada criança; 
● Evitar o uso do ventilador; tocar nas maçanetas e fechaduras; 

● Manter os locais bem ventilados; 
● Abastecimento constante de papel toalha e sabão líquido nos         

banheiros; 
● Não consumir alimentos em sala de aula; 

● Realizar ações permanentes de conscientização e sensibilização       
das famílias sobre os cuidados com a higiene;  

● Recomendável que a mesma pessoa leve e busque a criança          
todos os dias; 

● Não permitir que as crianças tragam brinquedos de casa para a           
escola; 

● Comunicar sistematicamente os pais/responsáveis sobre a      
importância de manter a criança em casa quando ela estiver          

doente ou não estiver se sentindo bem; 
 *Todas as reuniões serão online: com famílias, tempos pedagócios, Conselho 
 

 
Orientações a serem cumpridas: 
 

● Os profissionais devem trabalhar com o cabelo preso; 

● Não usar acessórios, como relógios, pulseiras, anéis e colares; 
● Manter as unhas curtas (alunos e profissionais); 

● Utilização obrigatória de EPIs conforme a função e a atividade 

 

 
 

 


