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PLANO DE RETOMADA AS AULAS PRESENCIAIS – Comunicado PMC. 

2021.00002087-47 

 
 

Identificação da Unidade: CEI Bem Querer Professora Amélia Pires Palermo  

Ano: 2021 

Número do total de crianças: 379 (trezentos e setenta e nove) 

Tipo de Ensino Oferecido: Educação Infantil 

Horário de funcionamento: 07h ás 18h 

 
 
Apresentação do Plano de Retomada: 
 
 
 A equipe gestora do CEI Professora Amélia Pires Palermo, acompanha 

atentamente o avanço da pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo 

Coronavírus. 

Com a previsão do retorno das atividades escolares no ano de 2021, Conforme 

Comunicado 2021.00002087-47 e SME de 22 de Janeiro de 2021. 

 
1. O ano letivo terá início em 08 de fevereiro de 2021, somente com atividades remotas para 

todos os alunos do Ensino Fundamental Regular, da Educação de Jovens e Adultos e da 
Educação Infantil, seguindo as diretrizes já preconizadas em Documentos Orientadores 
emitidos em 2020.  

2.  As atividades escolares presenciais terão seu início no dia 01 de março de 2021, nos 
moldes já divulgados pela Secretaria Municipal de Educação, para os alunos do Ensino 
Fundamental Regular, da EJA e do Agrupamento III da Educação Infantil. 

 

  A Secretaria Municipal de Campinas, com as equipes da SME e os Centros de 

Educação Infantil, têm elaborado um Plano de Retorno das atividades escolares, levando 

em conta todos os procedimentos de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e 

higienização dos ambientes, superfícies e objetos, entre outros, de forma que se 

mantenha a segurança, amenizando os impactos da possível transmissão do vírus. 

  Este presente documento se faz necessário devido às mudanças organizacionais 

nos ambientes escolares por conta da pandemia do novo corona vírus, declarada em 11 
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de Março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, onde ocorreu logo após, a 

suspensão das aulas presenciais em todo o Brasil, e consequentemente na cidade de 

Campinas a partir do dia 19 de Março de 2020, seguindo as orientações pautadas no 

DECRETO N°20.768 de 16 de Março de 2020. 

 Apesar de medidas como a suspensão das aulas que estão sendo extremamente 

importantes no combate à disseminação do Covid-19, reconhecemos que haverá 

inúmeros impactos às crianças, educadores e famílias. Sendo assim, pensamos em um 

retorno gradual das atividades escolares entre os agrupamentos I, II e III, respeitando o 

limite de 50% do atendimento, iniciando pelo agrupamento III. 

 A elaboração deste documento está pautada no CADERNO 6 / Educação: Edição 

4. Em 06 de Outubro de 2020. “Protocolo Sanitário para a Educação Infantil”. Nesse 

sentido, o Centro de Educação Infantil Professora Amélia Pires Palermo, terá como 

proposta para o retorno das atividades escolares as Diretrizes do “Compromisso 

Campinas Educação”. No Comunicado 2021.00002087-47, Comunicado SME/DEPE 

nº02/2021; nas orientações da visita realizada pelo DEVISA na unidade escolar e 

na reunião realizada em 20 de janeiro de 2021 pelos profissionais da saúde com a 

equipe gestora. 

 

Conforme protocolo a unidade seguirá as seguintes normativas: 

 

DIRETRIZES  Propostas  

 

 

 

 

 

 

 

1. Distanciamento Social  

 

 Reuniões com a equipe de professores 

e agentes de educação infantil 

prioritariamente serão realizadas 

virtualmente. 

 Reunião com grupos menores e 

atendimento individual com o professor, 

será realizado na escola em um 

ambiente aberto e arejado, respeitando 
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o distanciamento social de 1,5 metro. 

 O piso será demarcado para sinalizar o 

distanciamento para a entrada e saída 

das crianças. 

 Atividades ao ar livre serão priorizadas; 

 Adotaremos ensino não presencial 

(Ensino Híbrido) combinado ao retorno 

gradual das atividades escolares; 

 Definir a progressividade do retorno e 

dimensionamento das alternativas de 

rodízio entre as crianças, face às 

condições da rede e possibilidades de 

readequação; 

 Organizar o número de crianças por 

sala, considerando a metragem 

quadrada de espaço individual; 

 Realizar rotinas de revezamento dos 

horários de entrada, saída, recreação, 

alimentação e demais deslocamentos 

coletivos das crianças no ambiente 

escolar; 

 Reduzir o número de crianças por sala, 

revezamento híbrido. 

 Separar as crianças em grupos ou 

turmas fixos para não se misturar; 

 Organizar as turmas e atender 100% 

dos alunos, divididos em 50%, 

alternando as semanas. 

 Organizar em turnos de 3 horas; 

 Promover atividade Remota para os 

alunos que permanecerem em casa. 
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2. Higiene Pessoal 

 

 

 

 

 

 Criar condições para readequação e 

aquisição de materiais necessários; 

 Criar estações de higiene, 

lavatórios/pias com dispensador de 

sabonete líquido, suporte com papel 

toalha, lixeira com tampa com 

acionamento por pedal e dispensadores 

com álcool em gel em pontos de maior 

circulação: recepção, corredores e 

refeitório, (No caso das crianças, com a 

supervisão de um adulto).  

 Desenvolver projetos pedagógicos de 

cuidados e prevenção ao novo 

coronavírus; 

 Desativar bebedouros com disparo para 

a boca e incentivo à utilização de 

garrafinhas individuais, disponibilizado 

pelas famílias; 

 Disponibilizar máscaras e luvas para os 

colaboradores; 

 Uso de máscara apenas para crianças 

com idade superior a 2 anos, de acordo 

com a orientação da Sociedade 

Brasileira de Pediatria de 29/05/2020. 

 Objetos compartilhados que não possam 

ser higienizados antes e após o uso, não 

serão utilizados 

 Será exigido uso de EPIs necessários 

aos funcionários da instituição de ensino 

considerando o ambiente e o risco 
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envolvido no tipo de atividade, como por 

exemplo: aferição de temperatura, 

acompanhamento, condução, e 

higienização das crianças, manuseio 

dos alimentos ou livros, atividades de 

limpeza, retirada e troca do lixo etc. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limpeza e Higienização dos ambientes, 

superfícies e objetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disponibilizar tapetes com solução 

higienizadora  

 Limpar e desinfetar frequentemente 

todos os objetos comuns, as superfícies 

e o ambiente comum escolar;  

  A limpeza e a desinfecção ocorrerá com 

o auxílio do álcool 70% ou solução de 

água com água sanitária; 

 Higienização de banheiras antes e após 

o uso; 

 Higienização constante de: brinquedos, 

jogos pedagógicos, materiais de apoio, 

tapetes de estimulação e objetos de uso 

comum.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Comunicação  

 Apresentar cartazes e mídias, 

promovendo rotinas de higienização 

para crianças, famílias e colaboradores; 

 Apresentar cartazes e folders em todos 

os ambientes escolares das medidas 

preventivas da COVID 19; 

 Apresentar placas e cartazes sobre a 

obrigatoriedade do uso de mascara em 
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todos os espaços escolares; 

 Demarcação de áreas comuns, filas e 

locais de fluxo de pessoas; 

 Demarcar externamente a capacidade 

máxima de pessoas; 

 Capacitar equipe de cozinha, limpeza e 

serviços gerais para a higienização 

constante da Unidade Educacional.  

 Trabalhar em parceira com o Centro de 

Saúde em casos suspeitos ou 

confirmados entre crianças e 

colaboradores. 

 Trabalhar em parceria com as famílias, 

para manter a crianças em casa quando 

ela estiver doente.  

 

 

 O planejamento e a preparação para o retorno das atividades escolares no CEI 

Professora Amélia Pires Palermo, levará em consideração os seguintes pontos: 

 

 Protocolo de Segurança – Medidas de prevenção individuais e coletivas. 

 Organização Administrativa – Organização dos espaços e tempos escolares.  

 Organização do Trabalho Pedagógico. 

 

Organização do Retorno das atividades 

 O início das aulas presenciais na Educação Infantil está previsto para 01 de março 

de 2021, sendo que a partir de 08 de fevereiro o ensino se dará de forma remota, 

seguindo o planejamento já realizado em 2020 – Com o Redimensionamento das 

atividades – Resolução 06/2020. 

O retorno das atividades escolares presenciais será facultativo e gradual entre os 
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agrupamentos I, II e III, respeitando o limite de 50% do atendimento, iniciando pelo 

agrupamento III. Tendo como subsidio o Comunicado 2021.00002087-47, expedido pelo 

senhor Secretário da Educação de Campinas em 13 de janeiro de 2020. 

 
Escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental/EJA em período parcial:  

 Atendimento de 50% dos alunos de cada turma, presencialmente, alternando a cada semana 

 Turnos de 3 horas diárias de trabalho com os alunos 

 Atividades remotas para os alunos que permanecerem em casa 

 

 Pretende-se iniciar as atividades com o agrupamento III, por serem crianças 

maiores, nos darão um norte, para aprender a lidar com o comportamento das crianças 

menores, que teremos maiores dificuldades em atender de imediato devido, todo o 

protocolo de segurança dentro do Ambiente Educacional, a unidade se organizará para 

garantir que todas as crianças ao entrarem estejam fazendo o uso de máscara de 

proteção, tenham suas mãos higienizadas e os seus sapatos desinfetados, o aferimento 

da temperatura, bem como lugar específico na sala de referência para manter o 

distanciamento social. Os espaços, banheiros, salas, pátio e refeitório, estarão 

demarcados para respeitar os protocolos de segurança exigidos pela vigilância sanitária. 

Os horários de entrada, refeições e saída das crianças ocorrerão em horários diferentes 

entre as turmas, para que não haja aglomerações, evitando a disseminação do novo 

coronavírus. 

 A organização do trabalho pedagógico nos meses de fevereiro e março terá como 

foco, o acolhimento, a mitigação das distâncias, a ambientação dos alunos à nova 

realidade escolar com os protocolos sanitários necessários à prevenção da COVID-19, 

interação para a retomada dos vínculos afetivos, emocionais e pedagógicos e a avaliação 

diagnóstica da aprendizagem dos alunos para a realização do planejamento 2021. 

  

 As crianças do agrupamento I e II, seguirão com atendimentos remotos, midiáticos, 

atividades impressas e grupo de WhatsApp, por serem crianças pequenas, 

assintomáticas e exigirem grande contato físico, sendo assim, mais seguro é continuar 

realizando o trabalho com atividades não presenciais. Quando houver mais segurança em 

recebê-los presencialmente, a partir das orientações da SME e de demais autoridades 

competentes, faremos uma programação e um cronograma de atendimento.  
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 Em relação às crianças público-alvo da Educação Especial (AEE), o atendimento 

continuará com atividades à distância, sendo gradativa e facultativa o retorno presencial 

de acordo com as especificidades da criança, respeitando as orientações da SME, as 

normas distanciamento. A  criança será acompanhada pelo professor titular da sala, e o 

professor de apoio, que fará o acolhimento e a integração da criança e de seus familiares. 

As etapas citadas acima, ocorrerão mediante a autorização da SME e previsão nas 

normativas vigentes, de forma a garantir a integridade física e psicológica de nossas 

crianças e colaboradores. 

 Os Projetos Pedagógicos serão construídos com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e Municipais de Educação, adequando o trabalho pedagógico de acordo com a 

necessidade das crianças e considerando os danos causados durante o período de 

suspensão das atividades escolares.  

 Haverá inicialmente um período de acolhimento para as crianças e suas famílias, 

promovendo o diálogo e as trocas de experiências sobre o período vivenciado durante a 

pandemia, considerando as percepções das diferentes faixas etárias, bem como a 

organização de um apoio pedagógico envolvendo diferentes atividades. 

 Os educadores no coletivo construirão a avaliação diagnóstica que norteará o 

trabalho a ser desenvolvido de acordo com a especificidade da criança. 

 

 

 

Organização das dependências físicas  

  

Diante das Ações realizadas pela Secretária Municipal de Educação, Vigilância 

Sanitária, com as exigências e adequações estabelecidas, a instituição permanece no 

processo de implantação, adequação e reestruturação de todas as normativas de 

segurança. A unidade já organizou//adaptou as salas de aula, e os espaços de uso 

comum com a estruturação necessária, já realizou a higienização dos espaços e 

mobiliários, disponibilizou e identificou álcool 70% e sabonetes pelos espaços escolares, 

identificou e demarcou com comunicação visual, sobre o uso de máscara, sobre cuidados 
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e higiene, sobre o distanciamento, a unidade possui máscaras descartáveis e medidor de 

temperatura. 

Alguns itens ainda são necessários como dispensadores e toten de álcool em gel, 

tapete higiênico, aventais e máscara de proteção facial (Face Shield). 

 Além disso, a unidade aguarda a troca ou a pintura da Caixa d, água que esta 

enferrujada na parte interior. 

   

Campinas, 29 de Janeiro de 2021 

 

 

Kristiane Xavier de Souza Rovina  

Diretora Educacional  

 

 

Priscila Cristina Camargo 

Orientadora Pedagógica 


