
CEI José Fidelis

Plano de Retomada - 2021

A  equipe  do  CEI  José  Fidelis  elaborou  um  Plano  de  Retomada  para  as  aulas

presenciais em 2021, considerando o Protocolo Sanitário (Caderno 6) e o protocolo elaborado

pelos profissionais para a unidade escolar.

Importante ressaltar que a equipe pedagógica está incompleta:

- não há vice-diretor(a);

- a orientadora pedagógica encontra-se em LTS até 19-02-2021

-  há  uma  defasagem  de  três  monitores/agentes  de  Educação  Infantil  (1A  tarde  –

remoção; 2A manhã – remoção; 2C tarde – cargo vago).

Este  cenário  prejudica  significativamente  o  planejamento  ou  desenvolvimento  de

qualquer proposta sugerida pela equipe, o que mostra a urgência de encaminhamentos para a

reposição do quadro de funcionários da unidade.

A  primeira  questão  levantada  foi  quanto  à  frequência  das  crianças.  Chegou-se  à

conclusão de que esta deveria  ser organizada da seguinte maneira,  considerando o espaço

físico das salas de aula e o distanciamento de 1,5m:

- Agrupamento 1A: 24 crianças matriculadas / frequência de 5 crianças

- Agrupamento 2A: 28 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 2B: 28 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 2C: 28 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 3A: 25 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 3B: 25 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 3C: 25 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 3D: 25 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 3E: 30 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 3F: 30 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

- Agrupamento 3G: 30 crianças matriculadas / frequência de 6 crianças

Com essa organização, a escola garante, ainda, que cada criança poderá frequentar a

escola ao menos uma vez por semana.

Definiu-se,  também, que haverá uma escala para todos,  escola e famílias,  saberem

quais crianças frequentarão as aulas em quais dias.
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As  famílias  serão  informadas  que  a  presença  da  criança  será  facultativa  (se  for

permitido pela SME para o ano de 2021) e que os alunos poderão ser distribuídos em outras

turmas, dependendo a frequência do dia. 

Esta comunicação ocorrerá prioritariamente via Facebook e/ou WhatsApp. 

Relevante  registrar  que  a  escola,  representada  pela  Prof.ª  Luciana  Viana  da  Silva,

recebeu no dia 17 de dezembro de 2020 uma equipe da Vigilância Ambiental, a pedido do

Ministério Público,  que orientou sobre algumas adequações que a unidade tem de realizar

para receber as crianças em 2021. Dentro de suas possibilidades, a escola iniciará as ações,

utilizando os recursos disponibilizados pelo Programa Conta Escola.

Por  fim,  abaixo,  segue  o  detalhamento  do  protocolo  elaborado  pela  equipe,

considerando as especificidades do CEI José Fidelis:

PARA TODA A UNIDADE ESCOLAR

SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA

- Deverá haver um protocolo para atendimento e realização de testes nos profissionais da
escola.
Obs:  um  exame  pontual  não  é  suficiente  para  o  acompanhamento  dos  servidores.  É
necessário que seja feito periodicamente ou quando o profissional apresentar sintomas.

- Preenchimento diário de ficha da situação de saúde do servidor, conforme a determinação
da Ordem de Serviço da Secretaria de Recursos Humanos.

EPIs PARA PROFESSORES E MONITORES/AGENTES

- máscara N95 PFF3
- máscara FACESHIELD
- máscara cirúrgica (tamanho adulto)
- máscara cirúrgica (tamanho infantil)
- óculos de proteção
- óculo de proteção (sobrepor)
- touca
- caixas de luvas por turma  
- aventais descartáveis
- macacão
- álcool em gel
- sapatilhas descartáveis (“Pro-pé”)
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EPIs PARA EQUIPES DE LIMPEZA E COZINHA

-  Empresas  deverão  providenciar  e  promover todas as condições  de trabalho para estes
funcionários.

ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS

1) Entrega  de  material  e  produção  de  vídeo  (lúdicos  e  ilustrativos),  a  ser  postado  no
Facebook e no WhatsApp da escola, sobre como devem proceder antes, durante e depois da
aula.
 - crianças e familiares devem lavar as mãos antes de sair de casa;
 - criança deve ir ao banheiro antes de sair de casa (para reduzir pelo menos uma ida ao
banheiro da escola);
 - como criança deve usar o banheiro;
 - como crianças devem cumprimentar as pessoas;
 - como higienizar as mãos;
 - etiqueta respiratória; 
 - crianças e familiares devem lavar as mãos quando chegarem em casa;
 - crianças e familiares devem tomar banho e trocar de roupa quando chegarem em casa;
 - entre outros.

2)  Entrega  de  questionário  semanal  para  as  famílias  para  comprovar  que  criança  não
apresenta sintomas e não apresentam risco às outras crianças ou aos adultos da escola. Já há
aplicativos com este conteúdo. Poderia ser uma alternativa ou pelo menos fonte para ideias
de questões a constarem no questionário.

3) Entrega  semanal  de  Termo  de  Responsabilidade  para  informar  imediatamente  a
verificação de qualquer sintoma na criança (elencar todos os sintomas em itens para família
assinalar).

4) Assinatura de um Termo de Responsabilidade para buscar a criança imediatamente se
informada sobre a verificação de qualquer sintoma na criança.

5) Solicitar que cada família determine, se possível, apenas um responsável por trazer e
buscar a criança, para limitar o número de adultos frequentarão a escola.
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COMPRA DE MATERIAIS

- EPIs citados acima;

- Dispenser para álcool em gel;

- Álcool em gel 70% para reposição;

- Tapetes higienizantes/sanitizantes na entrada da escola;

-  Copos  dosadores  e  canecas  para  crianças,  que  deverão  ser  identificadas  para  uso
individual, para evitar que tragam este item de casa, diminuindo mais um possível item de
contaminação; 

- Lava-louças para auxiliar na grande demanda que haverá por higienização de utensílio
variados, além de ser mais eficaz para a sua esterilização;

- Pedestal com fitas divisórias;

- Adesivos para marcações no chão;

- Termômetros digitais de testa (para temperatura corporal);

-  Borrifadores  ou  outro  equipamento  semelhante  para  higienização  de  mochilas  e
mobiliários;

- Papel filme;

- Recipiente para sabonete líquido para cada turma;

- Protetores individuais de acrílico para mesas;

- Borrifador de água pequeno para cada turma;

- Uma jarra de água por turma;

- Álcool 70% líquido para limpeza;

- Copos plásticos;

- Copos descartáveis;

- Estojos ou item semelhante para organizar os kits de materiais de cada criança;

- Capas de almofadas com tecidos impermeáveis;

- Lençóis.
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ENTRADA

1) Controle  da  aglomeração  no  portão  da  escola,  com  colocação  de  pedestal  e  fitas
divisórias, marcações no chão e uso de microfone.

2) Entradas das crianças deverão ser realizadas em horários diferentes, com intervalo entre
cada grupo, para evitar aglomeração na porta.

3) Aferição de temperatura com termômetro adequado (que mede temperatura corporal, não
a temperatura de objetos).

4) Colocação de tapetes na entrada da escola e das salas com produto para higiene dos
calçados.

5) Higiene das mãos das crianças com álcool em gel antes de entrar na sala de aula.

6) Borrifar produto de higienização nas mochilas das crianças. Neste caso, é necessária a
orientação de especialistas sobre equipamento e produtos a serem utilizados.

SAÍDA

1)  Saída das crianças deverão ser realizadas em horários diferentes,  com intervalo entre
cada grupo, para evitar aglomeração na porta.

ORGANIZAÇÃO DAS SALAS

1)  Guardar  a maioria dos brinquedos e deixar  disponíveis só alguns que sejam de fácil
higienização.

CUIDADOS COM O ESPAÇO INTERNO

1) Janelas e portas deverão ficar sempre bem abertas e os ventiladores deverão ser ligados
pelo menos entre os turnos.

2) Corredores deverão ser organizados com delimitação de espaço a ser utilizado e sentido,
para evitar encontros e colisões.

3) Bebedouros não poderão ser utilizados por familiares.

OUTRAS SALAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS

1) Deverão ser frequentemente higienizadas.

2) Envolver teclados com papel filme para facilitar a higienização.
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MATERIAIS PARA AS SALAS

1) Álcool em gel 70% (sem ser o de limpeza) para higiene das mãos para cada turma.

2) Álcool em gel 70% (de limpeza) para cada turma.

3) Recipiente com sabonete líquido para cada turma.

4) Protetores individuais de acrílico para mesas.

5) Papel toalha

6) Papel higiênico

MATERIAIS PARA O BANHEIRO

1) Deverá haver constante reposição de itens de higiene (papel higiênico e papel toalha) nos
banheiros, para garantir que esta ocorra da maneira adequada.

CUIDADOS DURANTE A AULA

1) Aferição de temperatura com termômetro adequado (que mede temperatura corporal, não
a temperatura de objetos) pelo menos uma vez durante a aula.

COMO REALIZAR HIGIENE

1) Professor(a) ou agente/monitor(a) deverão aplicar o sabonete na mão das crianças, para
evitar  o  manuseio  do recipiente  por  várias  pessoas.  Um borrifador  com água pode  ser
utilizado, também, para facilitar a aplicação do sabonete.

2) As crianças só deverão ir para a pia para enxaguar as mãos e só poderão ir duas crianças
por vez, ficando uma em cada ponta da pia. As outras torneiras do bebedouro deverão ser
interditadas (no caso do CEI José Fidelis).

Obs: filtro de água gelada deverá ser interditado (no caso do CEI José Fidelis).

3) Lavagem das mãos ou higiene com álcool em gel a cada hora. Obs: cuidado com o uso
excessivo de álcool para evitar reações alérgicas.

4) Uso do banheiro: a fim de evitar aglomerações, o ideal seria que houvesse a supervisão
de algum adulto.

5) Marcações no chão próximas aos bebedouros e banheiros, delimitando o espaço onde a
criança deve aguardar.
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PRÁTICA PEDAGÓGICA E DINÂMICA NA SALA

1) Alternativas lúdicas para manter distanciamento entre as crianças.

2) Nenhum material poderá ser coletivo.

3) Não deverá haver o “Dia do Brinquedo”, empréstimo de mascote e livros ou qualquer
atividade  que  envolva  empréstimo  de  materiais,  pois  crianças  só  poderão  usar  os
brinquedos  e  materiais  disponíveis  na  escola,  os  quais  deverão  ser  constantemente
higienizados.

4)  Cada  criança  deverá  brincar  com  alguns  brinquedos.  Ao  final,  estes  deverão  ser
imediatamente separados para higienização.

5) Fazer kits de materiais (lápis, giz, canetinha, tesoura, etc.) para cada criança e identificar.

6) Crianças deverão beber água na sala.  Uma jarra pode ficar na sala e aos educadores
deverão servir. Isso para evitar que muitas crianças toquem as torneiras e para deixar o
bebedouro exclusivo para lavar as mãos.

7) O uso de cadernos de recados deverá ser extinto.  Deverão ser utilizadas  alternativas
como bilhetes “soltos” ou mensagens pelo WhatsApp Business.

8) Trabalhar com a temática de emoções e sentimentos até o fim do ano.

ESPAÇOS EXTERNOS

1) No  caso  do  CEI  José  Fidelis,  interditar  o  parque  aberto,  pois  a  higienização  dos
brinquedos a cada uso será inviável.

2) No caso do CEI José  Fidelis,  interditar piscina de bolinhas  (e  guardar  as bolinhas),
escorregador e casinha de bonecas do pátio coberto, pois a higienização destes brinquedos a
cada uso será inviável.

3) No caso do CEI José Fidelis, o uso do pátio coberto deverá ser feito com demarcação no
chão, com brinquedos determinados, que deverão ser colocados para higienização logo em
seguida. Ao término do uso do espaço, o chão deverá ser higienizado. 

4) No caso do CEI José Fidelis, fazer  uma escala para o uso dos solários por todas as
turmas, como mais uma alternativa de espaço aberto a ser utilizado.

EVENTOS

1)  Obviamente,  não  deverá  ser  realizado  nenhum  evento  na  escola,  para  evitar
aglomerações, seja entre profissionais, seja com as famílias. Inclui-se, aqui, reunião com as
famílias. Se necessário for, essa deverá ser feita de maneira remota.
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LIMPEZA

1) Limpeza das mesas e cadeiras deverá ser feita por completo e com produtos adequados
(pulverizar embaixo e em cima, por exemplo).

2) Maçanetas, torneiras, descargas e outros itens de contato manual constante deverão ser
limpos frequentemente.

3) Deverá haver atenção com a limpeza de ventiladores, janelas e cortinas.

4) Equipe da limpeza deverá fazer constante verificação da higiene dos banheiros.

5) Produtos de limpeza: álcool a ser utilizado deverá ser o 70, exclusivamente (há o álcool
70  líquido  disponível  no  mercado).  Água  sanitária  deverá  ser  diluída  nas  proporções
corretas.

6) Equipe de limpeza deverá auxiliar na higienização dos brinquedos e outros materiais.

7) Será necessária a contratação de mais funcionários para a limpeza.

OBSERVAÇÕES

1) Há funcionários que pertencem ao grupo de risco, o que causará redução do quadro de
funcionários. Isso deve ser levado em consideração no planejamento da organização das
escolas.

2) O ideal seria conseguir respaldo jurídico ou similar para as famílias que não queiram
levar as crianças para a escola nesse momento, principalmente aquelas que não são de idade
obrigatória. Para isso, deveria haver uma justificativa específica no INTEGRE, inclusive.

3) Crianças  com  doenças  crônicas  devem  ser  aconselhadas  a  evitar  o  retorno  neste
momento,  considerando que  fazem parte  do grupo de risco.  Faz-se  necessário  respaldo
jurídico para as famílias, também, nestes casos.

4) Mostra-se  urgente  a  capacitação  de  todos  os  profissionais  das  escolas  (funcionários
públicos ou terceirizados) sobre a doença e procedimentos adequados a serem adotados no
retorno das aulas.

5) Gestão  da  escola  deverá  ter  respaldo  para  impedir  a  frequência  além  do  número
determinado e de crianças  que apresentem qualquer sintoma, assim como professores  e
agentes/monitoras terão o apoio da gestão para fazer o mesmo.

6) Deverá haver uma parceria com o Centro de Saúde, para que a escola seja imediatamente
informada, caso haja casos suspeitos ou confirmados na comunidade.

7) Será necessária a contratação de mais funcionários para a cozinha.
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8) Os protocolos elaborados deverão ser compartilhados com o Conselho Tutelar e setor
jurídico para que haja compreensão sobre a inviabilidade de aceite de ordens judiciais que
comprometam principalmente a frequência adequada neste momento de pandemia.

OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS AGRUPAMENTOS 3

ORGANIZAÇÃO DAS SALAS

1) Nas salas de Agrupamento III, cada mesa deverá ser usada por apenas uma criança.

2) A distância entre os lugares (cadeiras) a serem ocupados deverá ser de 1,5 m.

PRÁTICA PEDAGÓGICA E DINÂMICA NA SALA

1) Mochila e caneca/garrafinha da criança deverão ficar com ela, na sua mesa, para evitar
contato  de  outras  pessoas.  Opção:  crianças  não  deverão  levar  mochilas  ou
copos/garrafinhas. A escola fornecerá canecas e/ou copos descartáveis. 

2) Cada criança deverá brincar com alguns brinquedos na sua mesa. Ao final, estes deverão
ser imediatamente separados para higienização.

3) Fazer kits de materiais (lápis, giz, canetinha, tesoura, etc.) para cada criança e identificar.

 
REFEIÇÕES 

1) Deverão ser realizadas na sala.
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OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS AGRUPAMENTOS 2

ORGANIZAÇÃO DAS SALAS

1) Nas salas de Agrupamento II, cada mesa deverá ser usada por apenas uma criança.

2) A distância entre os lugares (cadeiras) a serem ocupados deverá ser de 1,5 m.

3) Higienização dos tapetes, garantindo a segurança e limpeza adequada.

4) Substituição das capas das almofadas por capas de tecidos impermeáveis, que permitam
a higienização com mais frequência.

5) Higienização dos colchonetes diariamente, antes e após o uso.

PRÁTICA PEDAGÓGICA E DINÂMICA NA SALA

1) Mochila ficará no gancho na parte externa, com o sapato dentro de uma sacola plástica
no chão.

2) Possibilidade: calçado ser retirado pela família e criança ficar apenas com as meias.
  
3) Cada criança deverá brincar com alguns brinquedos na sua mesa. Ao final, estes deverão
ser imediatamente separados para higienização.

4) Fazer kits de materiais (lápis, giz, canetinha, tesoura, etc.) para cada criança e identificar.

TROCA DE FRALDAS:

1) Descartar as fraldas em sacos plásticos individuais e jogá-las no lixo coletivo.

2) Aumentar a frequência da coleta do lixo.

3) Higienização do colchão após cada troca de fralda.

4) Substituição dos EPIs descartáveis a cada troca.

REFEIÇÕES 

1) Lanche: será oferecido na sala.

2) Almoço: será oferecido no refeitório, seguindo as orientações de distanciamento seguro
para o uso do ambiente, considerando também os adultos, incluindo aqueles que trabalham
na cozinha e limpeza, com reorganização do espaço.
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OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS PARA O AGRUPAMENTOS 1

Respeitar as demarcações no chão ao receber as crianças.

Aferir a temperatura das crianças várias vezes ao dia.

Os adultos deverão usar Pró-pé dentro da sala e as crianças, meias limpas. Logo na entrada, 
o responsável deverá retirar o sapato da criança e colocar em um saco plástico.

Receber no máximo cinco crianças por dia. Na possibilidade de atendimento parcial, dividir
em 5 no período da manhã e 5, à tarde.

A água deverá ser oferecida em copos da unidade educacional.

Deverá ocorrer a higienização do tatame várias vezes ao dia, bem como do espelho e da 
barra de apoio.

A higienização dos colchões do banheiro deverá ser realizada com papel descartável e a 
cada troca.

Não será permitido entrada de carrinho de bebê dentro da escola.

Os colchões de dormir deverão ser higienizados diariamente antes e após o uso, devendo 
ainda ser respeitado o distanciamento no horário de sono.

As refeições serão feitas no refeitório, obedecida a distância entre as crianças.

Lavagem do banheiro a cada troca de período e coleta do lixo várias vezes ao dia.

Higienização dos brinquedos após o uso.

As chupetas deverão ser guardadas individualmente e em local que possa ser higienizado.

O uso do álcool em gel é permitido para crianças maiores de 1 ano, devendo lavar as mãos 
dos menores com maior frequência.

A comunicação não ocorrerá via agenda.
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