
 

 CEI Bem Querer Prof.ª Elenice Aparecida de Moraes Ferrari  

Plano de Retomada às Aulas Presenciais 2021 

 

O Plano de Retomada às Aulas Presenciais 2021, traz orientações para promover o 

retorno das atividades da Educação Infantil do CEI Bem Querer Prof.ª Elenice Aparecida 

de Moraes Ferrari, no contexto da pandemia de COVID-19. Segundo Ofício da Prefeitura 

Municipal de Campinas de 13 de janeiro de 2021 que prevê como objetivo o retorno das 
atividades presenciais a partir do dia 01/03/2021 com agrupamento III. 

O planejamento contempla os Protocolos Sanitários Municipais para a prevenção e 

controle da pandemia de COVID-19, conforme documentos disponíveis no site da 

prefeitura: https://covid-19.campinas.sp.gov.br/protocolos-sanitarios.  

 Caderno 1: Intersetorial e de Ambientes (para todos os setores) 
 

 Caderno 6 - Educação completo: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, EJA, Educação Superior, Profissional e Complementar Não Regulada. 

Edição 4 

 

 Diretrizes para ações de Vigilância frente a casos suspeitos de COVID-19 em 

alunos de instituições de ensino 

 

Após análise dos protocolos delineamos ações para proteção e cuidados das 

crianças/famílias e profissionais do CEI Bem Querer Prof.ª Elenice Aparecida de Moraes 

Ferrari. 
 

Este plano de ação é fundamentado em 03 eixos: 

 

1. Acolhimento (Crianças, famílias e profissionais); 

2. Rotinas (Replanejamento); 



 

3. Espaços (Reorganização). 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACOLHIMENTO (Crianças, famílias e profissionais) 

 Através de canais digitais, entrar em contato individual com o responsável pela criança 

e solicitar autorização de inclusão em um novo grupo de WhatsApp 2021, que será criado 
para cada agrupamento específico; 

 Encaminhar mensagens enfatizando a importância do protocolo de proteção a saúde 

contra COVID 19 e estabelecer datas e horários diferentes para acolher presencialmente 

os pais/responsáveis para este primeiro contato informativo; 

 Estabelecer espaços específicos, horários desiguais para receber pequenos grupos de 

pais e responsáveis, informar os planos da UE em conformidade com a SME para uma 

retomada das aulas presenciais; 

IMPORTANTE: Em todo o período todos os integrantes da escola, (crianças, funcionários 

e pais deverão fazer uso de máscara); 

 Seguindo os protocolos e orientações estabelecidos pela PMC e Vigilância Sanitária 

será articulado as seguintes ações: 

 – O retorno às atividades presenciais será opcional para os alunos; 

– Crianças especiais e que fazem parte do grupo de risco, farão as atividades 

remotamente; 

 – As turmas serão atendidas com 50% da capacidade das crianças por dia, inicialmente 

somente com o agrupamento III, com um rodízio semanal, com permanência de turno de 

3 horas diárias. Na semana que as crianças permanecerem em casa realizarão 

atividades remotas; 

 – O Agrupamento I e II iniciarão com as aulas remotas, no mês de fevereiro e haverá o 

planejamento e organização para o recebimento dessas crianças nas aulas presenciais, 
assim que determinado pelas autoridades competentes; 

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

 Caso a temperatura esteja acima de 37,8°C orientar o retorno para casa e, se 
necessário, a procura por um serviço de saúde, de acordo com as orientações do 

Protocolo Sanitário.  



 

 Higienização das mãos; 

 Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para Covid 19, na instituição de 
ensino; 

 Fazer higienização nas mochilas com álcool líquido 70% na entrada da escola;  
– Espaçamento de 10 minutos no horário de entrada e saída das crianças, objetivando 

não ter aglomeração de pessoas. 

 
Foco no trabalho a ser realizado para as crianças que permanecerem na escola de 
fevereiro/março: 

 Ambientação das crianças à nova realidade escolar com os protocolos sanitários 
necessários à prevenção da COVID – 19; 

 Atividades de interação para retomada dos vínculos afetivos, emocionais e 
pedagógicos; 

 Avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos para a realização do planejamento; 

 Acolher as crianças com empatia através da escuta atenta e compartilhar sensibilidade 
à demonstração dos medos, dúvidas ou possíveis descasos ao momento vivenciado; 

 Ao retornarem as crianças serão acolhidas e conscientizadas por meio das rodas de 
conversas, informativos visuais, histórias específicas e dramatização relacionada à nova 

rotina, higienização, distanciamento social e medidas de prevenção para o controle da 

Covid-19;  

 O acolhimento diário será articulado através das conversas, músicas e contação de 

história; 

 Entrada: boas vindas diferente – danças, comprimento com pés, caretas entre outros 
combinados; 

 

 
2. ROTINAS (Replanejamento) 

 

 Reestabelecer novos vínculos de maneira gradual, tranquila, transmitindo segurança 
para toda comunidade escolar; 

 Replanejamento dos horários por agrupamentos: Entrada/saída, café/lanche e 
almoço/jantar, para atender o distanciamento exigido.  



 

 Acentuação da higienização dos espaços, mobiliários e utensílios de acordo com o 

Protocolo Sanitário Municipal; 

 Organização de Kits individuais de materiais pedagógicos e higienização após uso; 

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

 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, com pequenos grupos, preferencialmente ao ar livre; 

 Diálogos e parcerias intersetoriais (saúde e assistência social) para auxílio das famílias 

e funcionários; 

 Formação continuada da equipe escolar relacionada à temática, informações visuais 
anexadas aos espaços da unidade, distribuições de protocolos vigentes do município e 

orientações internas relacionadas à nova rotina, higienização e distanciamento social e 

disponibilização/ utilização de EPI’s. 

 Dar ênfase sobre a necessidade de utilização das máscaras, garrafinhas individuais de 

água, higienização frequente das mãos e o uso constante de álcool em gel 70%. 

 
3. ESPAÇOS (Reorganização) 

 

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

 Reorganizar ou adaptar todos os espaços seguindo os protocolos e orientações 

vigentes;  

 Disponibilizar álcool gel em todos os espaços da Unidade Escolar, rotulados e com 

validade; 

 Preferencialmente utilizar espaços externos e arejados (solário, estacionamento, 

quiosque e parques); 

 Reorganizar as salas de aula de acordo com o que está nos protocolos norteadores, 

mesas distanciadas e cadeiras somente na quantidade permitida dentro das normas 

vigentes e materiais pedagógicos individualizados; 

 Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o 
toque nas maçanetas e fechaduras; 

 Reorganização da disposição das mesas do refeitório, substituir os bancos por 

cadeiras individuais e deixar distanciamento entre elas; 



 

 Utilização de borrifadores com álcool 70% para limpeza de superfícies;  

 Sinalização no chão, com formas geométricas ou figuras, seguindo a orientação dos 
protocolos vigentes acerca do distanciamento de 1,5 metros; 

 Organizar uma sala ou área para isolar pessoas que apresentem sintomas até que 
possam voltar para casa; 

 Limitação de espaços nas áreas externas. 
 

Observação:  

 Os Grupos de WhatsApp serão a principal ferramenta de comunicação entre a 
escola e as famílias. 

 A equipe gestora, os docentes e 1 representante de cada setor da escola se 
reunirá semanalmente para tratar sobre os problemas relacionados ao Covid-19, 

os protocolos aplicados e fazer avaliação do trabalho realizado.  

 

Organização dos espaços físicos 

Planejamento realizado para uma proposta de atendimento presencial para 50% da 
capacidade de cada sala de aula.  

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS  

Período Turma Alunos Metragem da 
sala 

50 % da 
capacidade 

Distanciamento 

de 1, 5 metros 

Manhã  3 A 30  15 crianças  

1 Adulto 

 

Tarde 3 B 30  15 crianças  

1 Adulto 

 

 



 

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS/ ALUNOS 

PARA CADA TURMA: AG III  

Grupo 1 Grupo 2 
 

01 a 15 16 a 30 

Observações: O planejamento será realizado levando em consideração:  

Separar as crianças em grupos ou turmas fixos e não as misturar. 


