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Plano de retomada das atividades pedagógicas presenciais 

 

A EMEF. Elvira Muraro, é uma escola situada no Jardim São Pedro, em 

Campinas, que atende do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental nos 

períodos das 7h às 12h e das 13h às 18h. Atualmente é dirigida pela vice-

diretora Patrícia Figueiredo Sakuragui e pela orientadora pedagógica Ana 

Claudia de Sousa Rodrigues. A equipe docente é formada por 14 

professores que atuam em sala de aula e são responsáveis por 

aproximadamente 250 alunos que se distribuem nos dois períodos da 

escola. A secretaria é atendida por 2 funcionários, possuímos 2 

zeladores(que se revezam) e um vigilante. A equipe da limpeza é composta 

por 5 funcionários e a equipe da cozinha é formada por 4 funcionários. 

Considerando as especificidades do atendimento aos nossos alunos e suas 

famílias em decorrência do Covid-19, considerando as orientações do 

Caderno 6 do Protocolo Sanitário Municipal, considerando que os 

professores não estarão vacinados no início do ano letivo de 2021, 

considerando a instabilidade de informações e a impossibilidade de 

conhecermos o quadro pandêmico em março de 2021  e considerando os 

últimos parâmetros divulgados no ofício constante do processo SEI 

20210000287-47 a equipe gestora da EMEF. Elvira Muraro buscou 

respeitar todas as normas sanitárias fundamentais no combate a 

proliferação e contaminação do Covid-19 e garantir a saúde de todas as 

crianças atendidas, bem como dos profissionais que trabalham na unidade 

escolar e suas famílias. 

Com a previsão de atendimento presencial de 50% de todas as 5 salas do 

período da manhã  e da mesma forma com as 5 salas do período da tarde; 



os alunos de cada sala de aula, no total de 25, foram divididos em 2 grupos. 

(Turma 1 atendendo 13 alunos; Turma 2 atendendo 12 alunos).  

 Inicialmente os 1ºs, o 2º e 3ºs anos, que frequentam a escola no período da 

tarde,  realizarão as aulas presencialmente com a turma 1 e atenderão os 

outros 50% da turma no sistema remoto. Na semana seguinte essa situação 

é invertida para que os alunos que realizaram as atividades online tenham a 

oportunidade de realizar as atividades presencialmente na unidade escolar. 

Cabe destacar que para respeitar a porcentagem de 50% de atendimento e 

o desenvolvimento de um projeto pedagógico diferenciado para 2021 pelo 

professor de sala, os alunos darão continuidade ao ensino através da 

plataforma google classroom nos dias não presenciais. Os mesmos moldes 

serão aplicados as turmas dos 4ºs e 5ºs anos que estudam no período da 

manhã. 

Para adequar o ensino presencial ao Protocolo Sanitário Municipal, 

realizamos as adequações no espaço escolar, bem como a quantidade de 

crianças e profissionais, além do horário de atendimento de cada período 

para melhor higienização e desinfecção dos ambientes e objetos e 

adequação da alimentação escolar.  

Assim, o período da manhã atenderá as crianças do Ciclo II das 8h às 

11h10. Sendo que os 4ºs anos (2 turmas) entrarão às 8h e sairão às 11h e os 

5ºs  anos (3 turmas), entrarão às 8h10 e sairão às 11h10. 

Respeitando o distanciamento social poderemos atender simultaneamente 

30 crianças no refeitório. Nesse sentido, realizaremos três horários de 

refeição para atender as 5 turmas da manhã, sendo respectivamente às 10h, 

10h20 e 10h40 os horários de almoço. 

O período da tarde atenderá as crianças das 13h00 às 16h15. Para o 

atendimento dos 1ºs, 2º, e 3ºs anos seguiremos a mesma lógica explicada 

anteriormente(5 turmas). Sendo que as 2 turmas dos 1ºs anos entrarão às 

13h e sairão às 16h; o 2º ano entrará às 13h10 e sairá  às 16h10 e as duas 

turmas dos 3ºs anos entrarão às 13h15 e sairão às 16h15. 



Os horários do lanche serão respectivamente às 15h10, às 15h30 e às 

15h50.   

 

 CICLO I– TARDE 

 

TURMAs  
N º ALUNOS 

TOTAL 

Nº 

ALUNOS 

ED.  

ESPECIAL 

PROFESSOR 

1º A  
Matriculados 

25  
 

Professora  

Júlia 

1º B  
Matriculados 

25  
 

Professora  

Sem prof. 

2ºA 
Matriculados 

25 
 

Professora  

M. Cristina 

3ºA  
Matriculados 

25  
 

Professora  

Juliana 

3ºB  
Matriculados 

25  
 

Professora  

Camila 

 

 
CICLO II – MANHÃ 

 

TURMAs  
N º ALUNOS 

TOTAL 

Nº 

ALUNOS 

ED.  

ESPECIAL 

PROFESSOR 

4º A  Matriculados 25 
 

Professora  

Sílvia 

4º B  Matriculados 25 
 Professora  



Renata 

5ºA Matriculados 25 
 

Professora  

Subst. Cláudia 

5ºB  Matriculados 25 
 

Professora  

Subst. Ariane 

5ºC  Matriculados 25 
 

Professora  

Paula 

 
 

A entrada e saída de alunos e funcionários esta sendo escalonada para 

efetivo cumprimento de todas  as orientações disponibilizadas nos 

documentos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas e que já 

foram amplamente testadas e aperfeiçoadas durante o atendimento a toda 

comunidade escolar ao longo de todo o período de Pandemia vivenciado 

em 2020 até os dias atuais, com especial contribuição das entregas de 

materiais e cestas básicas às famílias atendidas por nossa Unidade Escolar. 

Como possuímos 2 portões de acesso a escola, além do escalonamento de 

horário já mencionado, dividiremos as turmas para que possam ser 

recebidas por integrantes da equipe escolar que irão aferir a temperatura e 

disponibilizar  álcool em gel para higienização das mãos das crianças. 

No caso da identificação de alguém com febre, o mesmo será 

acompanhado para a sala de acolhimento familiar, onde aguardará a 

comunicação a família e a sua retirada pelo responsável. 

A sinalização visual foi realizada através de placas e cartazes espalhados 

pelos diferentes espaços escolares enfatizando a importância de higienizar 

corretamente e frequentemente as mãos , bem como a obrigatoriedade do 

uso de máscara e do distanciamento social. Além da sinalização visual 

horizontal também realizamos a sinalização de solo, cadeiras, mesas, pias 



e banheiros, entre outros, para garantir o distanciamento de 1,5m nas 

dependências da escola. 

 RPAIs: Um dos itens em pauta nas RPAIs de fevereiro, será o retorno. As 

equipes de sala irão preparar uma acolhida junto as famílias, preparando-as 

para o eventual retorno e irão rever os contatos nos grupos de whatsapp, 

para sensibilizar os pais a participarem da primeira reunião do ano, de 

forma virtual, onde será apresentada as mudanças na escola. Às famílias 

que não participarem da reunião virtual, serão convidadas para uma 

reunião presencial, de forma escalonada, por turmas, para apresentarmos 

as mudanças , sempre respeitando o distanciamento social e os protocolos 

sanitários;  

Todos os diferentes setores da escola estão participando das formações da 

Devisa, entre outras, com especial atenção a equipe da limpeza que 

intensificará a higienização de portas e maçanetas.  Uso de tapetes 

sanitizantes nas entradas principais de alunos/servidores e famílias;  

Suporte de Álcool em gel fixado na entrada das salas; Disponibilizar 

álcool em gel, individual, para que os adultos possam auxiliar e monitorar 

o uso das crianças, principalmente as que ainda não dominam, por serem 

menores.  

 Rotina de Limpeza: Cada ambiente estará sob a responsabilidade de um 

funcionário do setor de limpeza, que acompanhará as atividades da turma, 

higienizando o que for necessário;  Uso de lixeiras com pedal e tampa em 

todos os ambientes.  Travar os ventiladores na direção das portas e janelas, 

a fim de propiciar a circulação do ar; Interdição dos brinquedos de Parque;  

Identificação dos pertences e materiais individuais de cada criança;  Uso 

de garrafas individuais de água para as crianças; Interdição da Biblioteca; 

Orientação aos funcionários para não adentrar no espaço da escola com os 

sintomas da COVID 19 e Síndrome Gripal. Cada setor tem o seu POP de 



ações referente as incumbências diárias de prevenção ao COVID 19 

afixados em locais de acesso dos funcionários.  

Mediante o exposto anteriormente, entendemos a importância do 

cumprimento dessas ações para prevenir o contágio do COVID 19  e nos 

colocamos à disposição dos órgãos públicos para o cumprimento de todas 

as normativas   

  

Att. 

 

Equipe Gestora da EMEF. Elvira Muraro.  

 

 
 


