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Plano de retomada das atividades presenciais. 
 

Objetivando a retomada gradativa das atividades presenciais e seguindo as orientações 

contidas no Caderno 6 do Protocolo Sanitário Municipal de Campinas e visita técnica do 

Departamento de Vigilância Sanitária de Campinas – DEVISA, o CEI Bem Querer Senador João 

de Medeiros Calmon elaborou o plano de retomada das atividades inicialmente com o 

agrupamento III e subsequente com os demais agrupamentos conforme segue: 

 

Para o retorno inicial seguiremos com o atendimento do agrupamento III, com a 

permanência de três horas, sendo opcional para a família, com a capacidade de 50% da turma, 

em escala de revezamento por semana, sendo 16 crianças no atendimento presencial e 

virtualmente através das redes sociais. Estabelecemos horários específicos de entrada e saída 

para cada agrupamento, diminuindo assim o fluxo de pessoas no local.  

 

MANHÃ 

 

*AG III A entrada as 7h00 e saída as 10h00; 

*AG III B entrada as 7h15 e saída as 10h15. 

 

TARDE 

 

*AG III C entrada as 13h00 e saída as 16h00; 

*AG III D entrada as 13h15 e saída as 16h15. 

 

Quanto a retomada dos agrupamentos I e II seguiremos a mesma normativa de 

atendimento e organização, sendo: 

 

As turmas de período integral serão atendidas em dois horários, metade da turma virá de 

manhã e a outra metade à tarde semanalmente.  

 

Retorno para AG II 
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*AG II A e AG II B Manhã: entrada as 7h00 e saída as 10h00. 

AG II A e AG II B Tarde: entrada as 13h00 e saída as 16h00. 

 

*AG II C e AG II D Manhã: entrada as 7h15 e saída as 10h15. 

AG II C e AG II D Tarde: entrada as 13h15 e saída as 16h15. 

 

*AG II E, AG II F e AG II G Manhã: entrada as 7h30 e saída as 10h30 

AG II E, AG II F e AG II G Tarde: entrada as 13h30 e saída as 16h30. 

 

Retorno para AG I 

 

* AG I Manhã: entrada as 7h00 e saída as 10h00 

AGI Tarde: 13h00 e saída as 16h00 

 

Entrada: 

 

 - O horário de entrada será distinto para cada turma conforme exemplificado acima, todos 

passarão pela aferição da temperatura no portão de entrada da unidade educacional sendo 

proibida a entrada do funcionário, família ou criança que medir acima de 37,5 graus. 

- Será proibido a entrada de acompanhantes, somente um responsável poderá entrar com 

a criança e obrigatoriamente com máscara. 

- Ficará no hall de entrada um totem de álcool gel e tapete sanitizante para higienização 

das mãos e calçados. 

- As bolsas e mochilas passarão por higienização com álcool 70% com o auxílio de um 

borrifador. 

- Cada sala de aula contará com um frasco de álcool em gel com identificação do produto e 

sala correspondente para reforçar a higienização das mãos antes de entrar na sala de referência 

e nos demais ambientes da unidade, sempre sobre a responsabilidade de um colaborador. 
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- Toda a unidade educacional contará com placas sinalizadoras identificando o lado de 

entrada e saída, distanciamento necessário, quantidade permitida por pessoa dentro do ambiente 

educacional e uso obrigatório da máscara. 

 

 

Higienização dos ambientes: 

 

- Os ambientes da unidade são lavados e higienizados com água sanitária e sabão 

diariamente e será intensificada essa higienização de acordo com as orientações do Caderno 6 – 

Protocolo sanitário municipal, com a utilização dos materiais e produtos adequados: 

- Todos os ambientes serão higienizados com escala de horários dentro dos intervalos de 

cada atividade tanto dentro das salas de referência quanto o pátio e sempre que necessário. 

- O hall de entrada será higienizado sempre após o fechamento do portão de entrada e 

após atendimento presencial do horário da secretaria. 

- Como já de costume maçanetas, portões, interfone, grade da secretaria, serão 

higienizados com maior intensidade. 

- Foi instalado um dispenser de álcool gel do balcão da secretaria para que todos que 

passem por atendimento possa higienizar as mãos. 

-  Os banheiros serão lavados diariamente em escala de horário e sempre após o término 

de cada atividade, todos possuem dispenser com sabonete líquido, álcool gel, toalhas de papel e 

lixeira com acionamento por pedal. 

- Todas as cortinas serão retiradas dos espaços de acordo com a orientação da Vigilância 

Sanitária; 

- A retirada dos resíduos de lixos será realizada a cada 3 horas e/ou sempre que 

necessário. 

  

 

 

Salas de referência: 
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- Todas as salas terão demarcação do distanciamento de 1,5 metros de uma mesa para 

outra.  

- Nas salas do agrupamento três serão permitidos apenas duas crianças por mesa de 

quatro lugares e nos demais agrupamentos utilizaremos uma mesa/ caminha por criança. 

- As salas serão lavadas sempre após o término das atividades e quando necessário. 

- Foram retirados das salas todos os brinquedos que dificultam uma higienização mais 

intensificada e detalhada. 

- Serão disponibilizados brinquedos ou jogos (kits) para uso individual que serão 

separados para higienização completa diariamente. 

- Retirada de cartazes que não possibilitem a adequada higienização. 

- As salas permanecerão com portas e janelas abertas, afim de promover ventilação e luz 

natural, evitando ao máximo o uso de ventiladores e caso necessário os mesmos serão 

direcionados para o lado da porta ou janela. 

- Todos os materiais, cadeiras, bancos e mesas que não serão utilizados, serão 

organizados dentro da própria sala com a demarcação de proibido a utilização desses materiais e 

mobiliários.  

 

- Nesse primeiro momento não utilizaremos a sala da biblioteca, pois foi necessário 

desativar para garantir um local seguro e isolado para as crianças que apresentarem sintomas 

como: febre acima de 37,5ºC e/ou sintomas gripais, essa criança será conduzida a este local de 

forma segura com a supervisão de uma colaboradora devidamente equipada com os EPI’s até a 

chegada do responsável pela criança.  

 

- Os planos pedagógicos 2021 serão elaborados considerando as interações presenciais 

e/ou à distância; 

- Os materiais pedagógicos serão de uso individual e identificado em recipiente apropriado 

para higienização. 

 

Refeitório: 
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- Será permitido uma turma por vez para alimentação, tendo dez minutos de intervalo entre 

um e outro para a higienização dos bancos, mesas e chão. 

- Os bancos terão a demarcação do distanciamento de 1,5 metros, sendo duas crianças 

em cada ponta do banco e o meio livre. 

- Os horários das refeições serão repensados no retorno dos demais agrupamentos e 

turmas, pois será dividido entre as salas e o refeitório. 

- Serão servidos pratos feitos (não haverá autosservimento). 

- Será disponibilizado dispenser de álcool gel na entrada do refeitório e cada professora 

terá um borrifador com álcool identificado por sala para auxiliar a higienização das mãos das 

crianças após a lavagem com água e sabão. 

-  O pátio poderá ser utilizado para extensão do refeitório das crianças se necessário 

quando retornar todos os agrupamentos e as salas de referência para a alimentação dos bebês. 

 

Parques: 

 

- Serão interditados os brinquedos de uso coletivo e ficará apenas o espaço físico para 

atividades planejadas com o distanciamento necessário para a segurança de todos e apenas uma 

turma por vez, tendo intervalo para a higienização a cada término de atividade. 

- As atividades serão planejadas afim de explorar os ambientes abertos e com atividades 

apropriadas para manter o distanciamento seguro entre as crianças e os adultos. 

 

 

Comunicação e Orientação para as famílias e comunidade: 

 

- O plano de retomada realizado pelo CEI será disponibilizado na entrada da unidade para 

acesso e consulta a comunidade e funcionários; 

- Serão afixados cartazes em banheiros sobre a lavagem correta das mãos e cartazes 

sobre uso obrigatório de máscaras na entrada da unidade, garantindo a obrigatoriedade do uso 

por todas as pessoas que ingressarem na unidade educacional; 
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- Os atendimentos presenciais se manterão com prévio agendamento e espaço entre um 

horário e outro e através dos canais de atendimento, whatsapp, e-mail, telefone e redes sociais. 

- Serão realizadas ações de conscientização e prevenção do Covid-19 através de cartazes 

informativos e trabalhos de cunho pedagógico preparados pela equipe docente e equipe gestora 

com a participação das crianças. 

- Pais serão orientados quanto à lavagem diária dos uniformes/roupas das crianças; 

- As reuniões individuais e coletivas com as famílias serão realizadas virtualmente através 

da plataforma Google Meet e para atendimento presencial caso haja necessidade a sala da 

coordenação será organizada mantendo o distanciamento e o atendimento será individual. 

- Identificar para a comunidade que as torneiras destinadas à lavagem das mãos serão 

utilizadas no banheiro do pátio, devidamente organizada para este fim; 

-Identificar que o bebedouro no pátio é utilizado exclusivamente para o consumo de água 

através de garrafas ou recipiente com tampa de uso individual; 

- Os grupos de Whatsapp serão utilizados como ferramenta de comunicação entre a escola 

e as famílias; 

- As reuniões de Conselho de Escola e CPA continuarão sendo realizados virtualmente 

através da plataforma Google Meet, será organizado momentos em que a CPA possa estar na 

unidade presencialmente para a avaliação do Plano de Retomada sendo realizado pela Unidade 

Educacional. 

 

 

 

Equipe Educativa: 

 

- Serão entregues para todos os colaboradores equipamentos de EPI como máscara, face 

shield, tocas e luvas. 

 - Todos terão escala de horário para pausas e lanches a fim de evitar aglomeração em 

qualquer ambiente dentro da unidade educacional. 

- Foi instalado dispenser de álcool gel ao lado do relógio ponto para todos os 

colaboradores higienizarem as mãos antes de realizar o registro da marcação diária. 
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- Nenhum objeto será de uso coletivo, cada colaborador deverá ter sua garrafinha para 

água e utensílios que forem necessários para alimentação. 

- As Reuniões de Formações entre pares (professoras e monitoras) serão realizados uma 

vez por semana com duas horas consecutivas de formação e poderão continuar sendo realizado 

virtualmente através da plataforma Google Meet e as salas da unidade serão organizadas 

mantendo o distanciamento para possibilitar aos profissionais em trabalho presencial a 

participação segura nas formações, possibilitando que a equipe esteja em constante avaliação do 

trabalho realizado para as devidas adequações; 

- Promover treinamentos sempre que necessário com a equipe da limpeza para 

orientações quanto à limpeza e higienização do local, seguindo as orientações do Caderno 6 – 

Protocolo sanitário municipal; 

- Toda a equipe deverá preencher diariamente um questionário de auto declaração para 

avaliação diária, caso tenha um ou mais sintomas descritivos no questionário o colaborador não 

poderá permanecer na Unidade; 

 

 

Ressaltamos que a unidade educacional permanecerá em diálogo com toda a equipe 

educativa, famílias e representantes da SME para atender todas as especificações e orientações 

dos órgãos competentes, ficando à disposição para toda e qualquer modificação necessária. 

 

 

 

 

 


