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 Planejamento de Retorno 

O CEI Agostinho Páttaro possui 6 salas de aula e uma Sala de             
Recursos Multifuncional. Atende somente Agrupamento III e funciona com         
turnos de meio período, das 7h20 às 11h20 e das 13h10 às 17h10. Cada              
turma fica com um professor na sala. O CEI Agostinho Páttaro conta com 4              
agentes de limpeza diários, 2 zeladores, que se revezam em dias alternados,            
6 parques e um refeitório. Durante o ano de 2020, solicitamos ao CAE, a              
execução de um lavatório a mais para nossa escola. com a negativa desta             
possibilidade, tivemos que aguardar recursos e estamos construindo dois lavatórios          
com verba própria. 

Procurando atender às orientações do Protocolo Sanitário Municipal,        
especialmente do Caderno 6, a após a visita técnica do DEVISA e relatório             
elaborado para nossa escola, apresentamos alguns procedimentos       
planejados nesta U.E.  

 

PERÍODO MANHÃ 

 

SALA TURMA MEDIDA 
TOTAL 

ALUNOS 
MATRICUL

ADOS 

50% DA CAPACIDADECOM 
RECUO DE 1,5M 

1 A 47,79 32 16 

2 B 46,61 32 16 

3 C 41,00 31 15 

4 D 48,60 31 15 



A SRM atende somente crianças de Educação Especial, em horários          
reduzidos e agendados com as famílias. Seu retorno ainda não está estabelecido. 

 

PERÍODO TARDE 

 

 

 

 

De acordo com o exposto nas tabelas, teremos capacidade para atender           
93 alunos por dia, por período na escola, possibilitando um único horário de             
entrada, sem aglomeração. A entrada e saída das crianças acontecerá por um            
acesso em rampa, coberto, de fácil circulação.  

Através de whatsapp e telefonemas, todas as famílias serão contatadas e           
informadas sobre os dias e horários que sua criança frequentará a escola.  

A partir do estudo da capacidade apresentada na tabela acima, haverá um            
REVEZAMENTO de 15 crianças por sala por dia, em turmas fixas, que frequentarão             

5 E 48,60 32 16 

6 F 47,40 32 16 

7* SRM 37,26 8  

SALA TURMA MEDIDA 
TOTAL 

ALUNOS 
MATRICU
LADOS 

50% DA CAPACIDADE COM RECUO 
DE 1,5M 

1 G 47,79 32 16 

2 H 46,61 32 16 

3 I 41,00 31 15 

4 J 48,60 31 15 

5 K 48,60 31 15 

6 L 47,40 32 16 

7* SRM 37,26 8  



a escola em semanas alternadas. O horário de atendimento será das 7h20 às             
10h20 e das 13h10 às 16h10. 

 

Através de reunião online e por email, as famílias receberão, de acordo            
com as orientações do Caderno 6 do Protocolo Sanitário Municipal, indicação, para            
as crianças e responsáveis, do uso obrigatório de máscara, além da orientação para             
trazerem máscaras sobressalentes, além do oferecimento pela escola de EPIs para           
todos os profissionais, totem com álcool em gel na entrada, tapete sanitizante,            
lavatórios com sabão líquido e papel toalha, copos descartáveis e álcool em gel em              
todos os ambientes. A escola dispõe de sinalização e cartazes orientando sobre os             
procedimentos de higiene e segurança. As crianças, cujas famílias optarem por não            
enviar à escola, terão atendimento online, nos moldes do que acontecia ano            
passado. 

Todos os profissionais estão orientados e cientes dos protocolos de          
segurança sanitária que devem seguir e a Direção está atenta e pronta a atender a               
todas as solicitações e ações necessárias. 

O refeitório tem a capacidade de atender 30 crianças, respeitando o           
distanciamento de 1,5m. 

Tabela de uso de refeitório 

MANHÃ 

 

 

8h30 A  15 

8h30 C 15 

HIGIENIZAÇÃO   

9h10 B 15 

9h10 E 15 

HIGIENIZAÇÃO   

9h50 D 15 

9h50 F 15 



 

 

 

 

Tabela de uso de refeitório 

TARDE 

A organização e atendimento pedagógico serão pautados pelas Diretrizes         
Curriculares Municipais, pela Carta de Subsídios para a construção do plano de            
ação, avaliação e redimensionamento do trabalho na Educação Infantil, pelas          
Resoluções 3, 5, 6 e 7  da SME de 2020. 

 

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para 
eventuais esclarecimentos. 

 

Luciana S. A. de Lima  

Diretora Educacional 

.  
 
 
 

14h00 G 15 

14h00 H 15 

HIGIENIZAÇÃO   

14h40 I 15 

14h40 J 15 

HIGIENIZAÇÃO   

15h20 K 15 

15h20 L 15 



 
 
 


