
CEI GUILHERME DE ALMEIDA 

 

PLANO DE RETOMADA ÀS AULAS 2021 

 

 De acordo coma legislação vigente e, considerando o Protocolo Sanitário Municipal, relativo 

à Educação (Caderno 6, de 06/10/2020), temos que, para dar início ao retorno gradual das aulas 

presenciais dos alunos à escola em 2021, combinado com ensino não presencial, devemos considerar: 

 

a) Com relação à estrutura física: 

Temos necessidade de espaços externos cobertos, pois o caderno sugere que as atividades sejam 

realizadas preferencialmente em espaços externos arejados e, apesar de termos um espaço externo 

privilegiado, não temos espaços cobertos que prevejam proteção do sol ou da chuva. 

Refeitório- espaço pequeno- necessidade de construção de espaço amplo destinado às refeições 

dos alunos. 

Banheiros- 

 

b) Com relação à equipe de apoio escolar: 

Temos necessidade de funcionários para apoio às turmas de AGIII considerando que nessas turmas 

há somente um professor e o número de alunos previsto (15 no sistema de revezamento) ainda é um 

número considerável se pensarmos nos cuidados necessários para atendimento aos Protocolos de 

Higiene preconizados, principalmente nos momentos de refeição e higiene/banheiro 

 

c) Com relação à equipe gestora: 

Necessidade de 1 diretor- em processo de contratação 

 

d) Com relação à equipe docente: 

 

 

e) Com relação à dinâmica do atendimento: 

 

• Envio de formulário de interesse no retorno presencial; 

• Organização das carteiras dos espaços internos com distanciamento de 1,5 metros; 

• Autorização da entrada de alunos e funcionários somente após aferição de temperatura, com 

uso de máscara; 

• Higienização dos calçados e mochilas no momento da entrada; 

• Orientação a alunos e funcionários sobre a importância de manter o distanciamento de 1,5 em 

filas, nos espaços internos e externos da escola e sobre a lavagem e higienização constante de 

materiais e mãos; 

• Limitação do número de pessoas em cada ambiente, evitando aglomeração e o distanciamento 

recomendado; 

• Observação da página 6 do Caderno com relação às orientações para uso da Biblioteca; 

• Divisão das turmas para refeição, respeitando o distanciamento necessário; 

• Providenciar materiais de uso pessoal: talheres, pratos, canecas e garrafas para água; 

Verificação da possibilidade das refeições serem realizadas no mesmo ambiente em que as 

atividades acontecerem (já empratadas); 

• Orientação dos profissionais da escola sobre a priorização dos ambientes ao ar livre para 

realização de atividades. 

• Orientação às famílias sobre a importância da lavagem diária de uniformes e máscaras (levar 

1 máscara extra para cada 3 horas) e sobre a higienização diária dos pertences da criança/aluno; 



• Orientação dos alunos para não compartilhar objetos; 

• Disponibilização do álcool em gel em pontos estratégicos da escola (totens na entrada de cada 

sala, dispenser em todas as salas, álcool nos recipientes móveis em todas as salas); 

• Desativação dos bebedouros, ficando disponíveis somente para enchimento de garrafas; 

• Higienização dos ambientes antes do início das aulas e sempre que necessário (atenção 

especial às carteiras, maçanetas, mesas, grades, corrimões); 

• Higienização de banheiros e lavatórios a cada 3 horas; 

• Manutenção de janelas e portas das salas abertas; 

 

• Sinalização de todos os espaços possíveis como corredores, refeitório, banheiros, etc.; 

• Lixo deverá ser recolhido ao menos 3x ao dia, sendo armazenado em lixeiras com tampa e 

pedal; 

• Reserva de uma sala para que os alunos com temperatura acima de 37,8 e/ou sintomáticas 

possam aguardar os responsáveis; 

• Organização dos horários de entrada e saída dos alunos fora de horários de pico e em horários 

alternados para evitar aglomeração; 

• Informação às famílias sobre o início das aulas presenciais com pelo menos 10 dias de 

antecedência; 

• Orientação aos professores sobre o acolhimento inicial: orientações sobre prevenção, 

cuidados e higiene e acolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


