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PLANO DE AÇÃO – RETORNO DAS AULAS

Em cumprimento ao  Comunicado  da SME, de 22 de janeiro de 2021, o

ano letivo  terá  início  em 08  de  fevereiro  de  2021  somente  com atividades

remotas para todas as crianças da Educação Infantil, seguindo as diretrizes já

preconizadas  em  documentos  orientadores  emitidos  em  2020.  As  aulas

presenciais estão previstas para serem iniciadas em 01 de março de 2021, nos

moldes já que serão elencados abaixo.  

Com  base  nas  orientações  apresentadas  no  Protocolo  Sanitário

Municipal – Caderno 1 e Caderno 6 de Campinas, e no documento que dispõe

sobre  as  Diretrizes  para  ações  de  Vigilância  frente  a  Casos  Suspeitos  de

COVID-19 em alunos de Instituições de Ensino publicado na data de 04 de

Junho de 2020 e 06 de outubro de 2020 respectivamente, do qual dispõem

ações e procedimentos relacionados às medidas de prevenção para o controle

da pandemia Covid-19 e prevenção da doença em funcionários e crianças, o

CEI Bem Querer Gov. Eduardo H. A. Campos, a partir de uma análise reflexiva

do atual contexto e das indicações sugeridas, propõe neste documento o Plano

de Ação - 2021 para um possível retorno presencial, pautado em torno de três

eixos principais:

1. Acolhimento (Crianças, famílias e profissionais)

2. Rotinas (Replanejamento)

3. Espaços (Reorganização)

1. ACOLHIMENTO (Crianças, famílias e profissionais).
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 Reunião (individual e/ou coletiva via Google Meet) por agrupamento com os

Pais/Responsáveis para orientações e esclarecimentos dos protocolos vigentes

para o acolhimento dos alunos.

 Reunião  presencial  com a participação  da família  através de agendamento

prévio,  considerando os protocolos  exigidos pela  Vigilância Sanitária.  Neste

encontro os professores terão a oportunidade de conhecer o contexto familiar

de cada criança a ser atendida durante o ano letivo.

 Informação sobre a necessidade de manter  os protocolos de utilização das

máscaras  (para  as  crianças  com  idade  acima  de  2  anos),  garrafinhas

individuais de água, higienização frequente das mãos e o uso constante de

álcool em gel 70%.

 Seguindo  os  protocolos  e  orientações estabelecidos  pela  PMC e  Vigilância

Sanitária serão articulados as seguintes ações:

– Orientação  aos  pais  e/ou  responsáveis  para  aferir  a  temperatura  das

crianças antes de levá-las para a escola. Caso a criança apresente qualquer

dos sintomas citados abaixo, é recomendado ficar em casa:

* Febre

* Dor de garganta

* Calafrios

* Dor de cabeça

* Tosse

* Coriza (corrimento nasal)

* Perda de olfato e paladar

* Diarreia
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– Por  meio  telefônico  e  do  aplicativo  WHATSAPP  manteremos  constante

comunicação  com  as  famílias  passando  orientações,  informações  e

recomendações sobre alertas de situações relacionadas a saúde das crianças;

– Solicitaremos aos pais/responsáveis acerca da importância de estar atento a

possíveis sinais e sintomas da doença (Covid-19), deixando-os cientes de que

nestes casos a criança não deve comparecer a escola;

– Enfatizaremos da importância de uma comunicação efetiva entre a família e

a  escola,  comunicando  contanto  com  possíveis  casos  suspeitos  e/ou

confirmados,  caso  a  criança  tenha  frequentado  presencialmente  a  unidade

escolar

- Aferição da temperatura de todas as crianças na entrada da unidade;

-  Espaçamento de 10 minutos no horário de entrada e saída das crianças,

visando não ter aglomeração de pessoas;

- Solicitar aos pais/responsáveis que se possível apenas uma única pessoa

traga  e  busque  a  criança  na  unidade  educacional,  evitando  contato  com

diferentes pessoas;

– As turmas serão divididas em pequenos grupos atendendo a capacidade

mínima prevista para cada sala de aula, separando-as por grupos de crianças e

funcionários fixos, no intuito de facilitar o acompanhamento se houver algum

caso suspeito e/ou confirmado nos grupos;

– O horário de permanência das crianças na unidade escolar será reduzido

para 3 horas,  sendo organizado da seguinte forma: (Matutino:  7h às 10h e

Vespertino: 13h às 16h).

– Neste primeiro momento o retorno presencial se dará da seguinte forma:
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1. Apenas com as turmas do Agrupamento III  (crianças de 3 anos e  4

meses à 5 anos e 11 meses de idade);

2.  O atendimento se limitará a 50% da turma, que comparecerá de forma

presencial em formato de revezamento por semana;

3. O trabalho pedagógico será realizado no formato híbrido, presencial e

remoto respectivamente, inetercalando emtre os grupos de crianças que

compõe a turma;

- As turmas do Agrupamento III serão atendidas com 50% da capacidade das

crianças por período, sendo:

Turma Período Adultos Quantidade de 
crianças 

AG IIIA Manhã 2 adultos(1prof+ 1

volante) 

17 crianças

AG IIIB Manhã 2 adultos(1prof+ 1

volante) 

17 crianças 

AG IIIC Tarde 2 adultos(1prof+ 1

volante) 

17 crianças 

AG IIID Tarde 2 adultos(1prof+ 1

volante) 

17 crianças 

Observação: Grupos fixos de crianças com revezamento semanal. 

 Acolher  as  crianças  com  empatia  através  da  escuta  atenta  e  compartilhar

sensibilidade à demonstração dos medos, dúvidas ou possíveis descasos ao

momento vivenciado.

 O  acolhimento  será  realizado  através  das  rodas  de  conversas,  músicas  e

imagens  –  painel  de  emoções,  informativos  visuais,  histórias  específicas  e

dramatização relacionada à nova rotina, higienização, distanciamento social e

medidas de prevenção para o controle da Covid-19.
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 Entrada: boas vindas de forma diferente – com movimentos combinados entre

as educadoras e crianças, como por exemplo: danças, comprimento com pés,

voltinha, careta ou outros combinados.

 As turmas terão horários estabelecidos previamente combinados com os pais

e/ou responsáveis,  sem acesso livre de pais  e  fluxo de pessoas a unidade

escolar, no intuito de evitar aglomerações nos horários de entrada e saída das

crianças.

 Diálogos  intersetoriais  (saúde  e  assistência  social)  com  as  famílias  e

funcionários.

 Formação continuada relacionada à temática, informações visuais anexas aos

espaços  da  unidade,  distribuições  de  protocolos  vigentes  do  município  e

orientações internas relacionadas a nova rotina, higienização e distanciamento

social e disponibilização/utilização de EPI’s.

2. ROTINAS (Replanejamento)

 Reorganização do refeitório mantendo o distanciamento de 1,5 metros entre

crianças e adultos nos momentos das refeições (café, almoço ou jantar).

 Higienização dos espaços, mobiliários e utensílios (a cada 2h),  as salas se

manterão com as portas e janelas abertas possibilitando livre circulação de ar

nos ambientes.

 Organização de Kits individuais de materiais pedagógicos e higienização dos

brinquedos e jogos utilizados pelas crianças após uso.
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 Demarcação  no  chão  com  formas  geométricas  ou  figuras,  estimulando  o

distanciamento social em diferentes espaços (sala de aula, rampa de acesso e

entrada da escola).

 Realizar e/ou relembrar com as crianças a posição do distanciamento utilizando

musicalização.

 Utilização de materiais não estruturados: folhas, gravetos, pedras, sementes e

outros  que podem ser  descartados ou levados para  casa após a  atividade

realizada. 

 Potencializar  atividades  lúdicas  de  conscientização  sobre  os  protocolos,

fortalecimento  dos  vínculos  afetivos  entre  crianças  e  educadores,  essas

propostas serão realizadas nas áreas externas.

 Desenvolver atividades de artes visuais e plásticas.

3. ESPAÇOS (Reorganização)

Pensando neste possível retorno, os primeiros momentos serão utilizados para

a ambientalização dos espaços, levando em consideração o atual  momento

pandêmico. Para isto, observaremos os seguintes pontos:

 Retirar mobiliários, materiais e objetos não permitidos para o uso coletivo.

 Os materiais utilizados que não possibilitam a higienização, como livros, ficarão

em quarentena por um período de duas semanas.

 Reorganizar ou adaptar todos os espaços seguindo os protocolos e orientações

vigentes.
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 Utilizar espaços externos e arejados (solários, parque interno, parque externo,

áreas abertas de gramado, quiosque).

 Reorganizar  as  salas  de  aula  do  AGIII  deixando  as  crianças  com

distanciamento de 1,5m entre mesas e cadeiras.

 Posicionar  os  ventiladores  direcionados  para  cima,  deixar  janelas  e  portas

abertas.

 Retirar  todas  as  cortinas  das  salas  de  aula,  evitando  toques  e  possíveis

contaminações nestes utensílios.

 Reorganização da disposição das mesas do refeitório e deixar distanciamento

entre elas.

 Disponibilizar em diferentes pontos da escola dispenser contendo ácool em gel,

possibilitando sempre que necessário a higienização das mãos.

 Utilização de borrifadores com álcool 70% distribuídos em todos os espaços da

escola.

 Disponibilizar nos banheiros da escola (adulto e infantil)  dispenser contendo

sabonete líquido, papel toalha e ácool em gel, possibilitando a higienização das

mãos com frequência.

 Preparar  uma  sala  para  isolar  crianças  e  funcionários  que  apresentem

sintomas, até que possam voltar para casa.
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  Prefeitura Municipal de Campinas 
  Secretaria Municipal de Educação de Campinas

  Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Norte - E003
Rua Bernardo José Sampaio, 300 - Botafogo - Tel: 32462606

À
Senhora Giselle Alessandra Marchi
Representante Regional do NAED Norte

Campinas, 03 de fevereiro de 2021

Prezada RR Giselle, 

Após leitura  e  análise  do  “Plano  de  retomada  às  aulas  presenciais”,  elaborado  pela

Equipe  Gestora  do  CEI  “Bem  Querer"  Eduardo  Henrique  Accioly  Campos,   com

planejamento específico para atendimento presencial às crianças de agrupamento 3, à

partir de 01 de março do corrente ano, concluo que o mesmo atende ao disposto no

Ofício SME de 13/01/2021 e no Protocolo Sanitário Municipal (cadernos 1 e  6) de

prevenção  à  Covid-19,  quanto  à  capacidade  de  atendimento  de  cada  sala  (50%),  à

redução da jornada diária (3 h), à aquisição de equipamentos e materiais para higiene e

limpeza, à organização e adequação dos espaços escolares, ao acolhimento às  crianças

e  famílias,  à  informação  às  crianças,  famílias  e  funcionários,  à  formação  de

profissionais  e  às  medidas  e  procedimentos  de  segurança  adotados  para  o

funcionamento da Unidade.

Atenciosamente, 

Waldina Vaz 

Supervisora Educacional 
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