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CEI BEM QUERER JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA 

 

PLANO DE RETORNO  

AULAS PRESENCIAIS – 2021 

 

O CEI Bem Querer José Bonifácio Coutinho Nogueira, em 2021 atenderá 19 salas 

de aula, sendo: 

 03 salas do agrupamento I, sendo 2 salas com 32 crianças e 1 sala com 28 

crianças, totalizando 92 crianças; 

 06 salas do agrupamento II, sendo 04 salas com 36 crianças, 01 sala com 34 

crianças e 01 sala com 28 crianças, totalizando 206 crianças; 

 10 salas do agrupamento III, sendo 05 salas no período da manhã e 05 salas no 

período da tarde, cada sala com 33 alunos, totalizando 330 crianças.         

 

Total – 626 Crianças 

 

A Unidade Educacional de Educação Infantil é constituída de Equipe Gestora, 

docente, Equipe de Apoio à Criança e Equipe de Apoio, com os seguintes módulos de 

profissionais: 

 

SEGMENTO PROFISSIONAL 
QUANTIDADE PROPOSTA NO 

PROGRAMA DE TRABALHO DO 
CONTRATO 

Diretor Educacional 01 (um) 

Vice-Diretor Educacional 01 (um) 

Orientador Pedagógico 01 (um) 

Professores 11 (onze) 

Professores de Educação Especial 02 (dois) 

Agentes de Educação Infantil 62 (sessenta e dois) 

Cuidadores 03 (três) 



Coordenador Administrativo 

Financeiro 
01 (um) 

Assistente Administrativo  

ou Auxiliar Administrativo 
03 (três) 

Cozinheira ou Merendeira 03 (três) 

Ajudante de Cozinha ou 

 Auxiliar de Cozinha 
02 (dois) 

Auxiliares de Serviços Gerais 

(Profissionais Terceirizados) 
05 (cinco) 

Manutentor 01 (um) 

Vigias 

(Profissionais Terceirizados) 
04 (quatro) 

 

 

Considerações sobre a Unidade Educacional 

 

        O presente Plano de Ação, referente ao retorno das crianças às aulas presenciais e 

está embasado no Protocolo Sanitário Municipal, Caderno 6.  

Segue considerações sobre a retomada das aulas presenciais para as crianças 

matriculadas nos agrupamentos III desta Unidade Educacional. 

As aulas presenciais só poderão retornar se forem seguidos todos protocolos de 

segurança por parte de toda a comunidade escolar, professores, coordenadores, 

funcionários, alunos e familiares.  

Consideramos a retomada ao regime presencial, quando for confirmada e 

autorizada pelas Secretarias de Educação e Saúde do Município de Campinas. 

Visto que a Unidade Educacional atende crianças de 0 (zero) a 5 anos e 11 meses, 

entendemos que, nesta idade, é difícil o entendimento por parte das crianças sobre o 

distanciamento social e questões relacionadas ao toque, beijos e abraços, mesmo com a 

mediação e orientação constante dos educadores.     

Sendo assim, inicialmente, a retomada das aulas presencias não deverá 

comtemplar as crianças dos agrupamentos I e agrupamentos II. 



Seguiremos O Plano São Paulo de Retorno da Educação e ocorrerá em três etapas: a 

primeira será com 35% da capacidade física da escola, a segunda será com 70% e a 

terceira com 100%.  

Os horários de refeições serão diferenciados para cada sala dos referidos 

agrupamentos, para evitarmos aglomerações. 

O distanciamento social deverá ser, no mínimo, de 1,5 metros entre as crianças e 

funcionários em todo o ambiente escolar. 

Eventos, contatos físicos, como abraços e apertos de mão deverão ser evitados. 

Disponibilizar álcool em gel para higienizar as mãos nos espaços escolares 

(refeitórios, salas de aula, banheiros, cozinha, lavanderia, entre outros espaços). 

A limpeza e a higienização dos materiais, brinquedos e espaços escolares deverão 

ser rigorosas e intensificadas em todos os ambientes. 

Caso alguém apresenta os sintomas da Covid-19, o orientaremos procurar cuidados 

médicos. 

Solicitaremos encontros e palestras on-line com profissionais da Saúde, pais e 

equipe escolar, para informações, orientações e esclarecimentos. 

Seguiremos outras demandas de orientações sanitárias vindas da Vigilância 

Sanitária, setores da Saúde e Secretaria Municipal de Educação de Campinas.    

No CEI Bem Querer José Bonifácio Coutinho Nogueira, o retorno em 2021, deverá 

ser realizado de maneira gradual, inicialmente apenas com os alunos do Agrupamento III, 

de forma escalonada. 

O protocolo estabelece condições de segurança a serem adotadas e propõe um 

período para que as escolas se preparem quanto à organização e higienização do 

ambiente, testagem em massa e treinamento da equipe. 

O CEI Bem Querer José Bonifácio Coutinho Nogueira, compreende e reitera que 

para que possamos acolher as crianças na unidade, precisamos primeiramente nos 

adequar e prepararmos este ambiente para um retorno seguro, assim sendo, os cuidados 

com a higienização e adequação dos espaços são itens aos quais necessitam de atenção 

constantes. 

Seguiremos as orientações apresentadas no Protocolo Sanitário Municipal 

Intersetorial e de Ambientes - Caderno 1, que nos orienta e determina as medidas de 

controle e prevenção para todos os setores a partir dos seguintes referenciais:  

 O Protocolo Sanitário Intersetorial Transversal do PLANO SÃO PAULO, apresentado 

pelo Governo do Estado de São Paulo.  

https://saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Apresentacao_plano-retorno-educacao.pdf


 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. 

• Legislação municipal vigente.  

• Orientações e protocolos das autoridades sanitárias municipais com respaldo legal 

no Código Sanitário Estadual - Decreto 12.342/78 capitulado nos livros IV e V Caderno. 

 

 

Protocolo Sanitário Municipal Geral    

Diretrizes sobre o Distanciamento Social  

 

 Proibição de eventos como palestras, seminários, festas, assembleias, competições 

e campeonatos esportivos.  

 Obrigatório adotar ensino não presencial combinado ao retorno gradual das 

atividades presenciais.  

 Manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, com exceção dos 

profissionais que atuam diretamente com crianças de creche, pré-escola e educação 

especial, que devem estar com os EPIs adequados à atividade.  

 Distanciamento de 1,5 metro durante a formação de filas.  

 Utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro.  

 Respeitar o distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público e, em caso de 

alta demanda, realizar o agendamento prévio.  

 Limitar o uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio, garantindo grupos 

pequenos e respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.  

 As bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitado o distanciamento de 1,5 

metro entre as pessoas e as seguintes regras:  

a) Separar uma estante para recebimento de livro devolvido;  

b) Receber o livro sempre com luvas; 

 c) Acomodar o livro recebido na estante separada para este fim;  

https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/Caderno%201_%20Protocolo%20Sanitário%20Municipal%20INTERSETORIAL%20e%20de%20AMBIENTES%20para%20Implementação%20do%20Plano%20São%20Paulo%20no%20Município%20de%20Campinas_%2006%20junho%2012h.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/Caderno%206_%20Protocolo%20Sanitário%20Municipal%20EDUCAÇÃO_%20completo_%20Implementação%20Plano%20SP%20em%20Campinas_%20EDIÇÃO%204_%2006-10.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/Caderno%206_%20Protocolo%20Sanitário%20Municipal%20EDUCAÇÃO_%20completo_%20Implementação%20Plano%20SP%20em%20Campinas_%20EDIÇÃO%204_%2006-10.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/Caderno%206_%20Protocolo%20Sanitário%20Municipal%20EDUCAÇÃO_%20completo_%20Implementação%20Plano%20SP%20em%20Campinas_%20EDIÇÃO%204_%2006-10.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/diretrizes-vigilancia-casos-suspeitos-alunos-instituicoes-ensino-29-10-2020.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/diretrizes-vigilancia-casos-suspeitos-alunos-instituicoes-ensino-29-10-2020.pdf


d) Não colocar esse livro no acervo nos próximos 5 dias, como também não o liberar 

para empréstimo;  

e) Após o período de 6 dias, higienizar o livro com álcool 70% e papel toalha 

descartável; 

f) Estimular a criação e uso de biblioteca virtual.  

 Organizar intervalos, recreios e liberação para lanche ou almoço com o 

revezamento de turmas em horários alternados para reduzir a quantidade de alunos 

em um mesmo espaço. Respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas 

para evitar aglomerações.  

 Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e proibir 

aglomeração nos balcões utilizando sinalização no piso.  

 Priorizar atividades ao ar livre sempre que possível.  

 Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na instituição 

de ensino.  

 Priorizar, sempre que possível o atendimento ao público por canais digitais 

(telefone, aplicativo ou online) visando evitar aglomeração.  

 Adequar a lotação e organização dos veículos do transporte escolar visando o 

cumprimento das medidas de prevenção da COVID-19 para todos dos clientes, 

estudantes, trabalhadores próprios e terceirizados em conformidade com as 

orientações do ANEXO 4.  

 Intensificar a higienização e desinfecção do veículo, orientar para o cumprimento 

das medidas de prevenção no percurso e manutenção do comportamento seguro 

em conformidade com as orientações do ANEXO 4.  

 

Diretrizes sobre a Higiene Pessoal  

 Não utilizar objetos compartilhados que não possam ser higienizados antes e após o 

uso. 

 Lavar as mãos com água e sabão líquido e secar em papel toalha descartável ou 

higienizar com álcool em gel 70% ao entrar e sair da instituição de ensino; ao entrar 

e sair da biblioteca; após tocar em dinheiro; antes de após manusear objetos de 

trabalho compartilhados e tocar em superfícies de uso comum; antes de manusear 

alimentos; após manusear o lixo; após usar o banheiro, antes após a colocação da 

máscara de proteção e retirada de luvas.  



 Colocar em prática as regras da etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, cobrindo 

a boca com braço ou lenço de papel descartável e higienizando as mãos em 

seguida. Se estiver de máscara, realizar a troca por uma limpa, higienizando as 

mãos antes e após este processo.  

 Dispor de frascos/totens/display de álcool gel 70% em pontos estratégicos da 

escola.  

 Como medida adicional de higienização e segurança, orientar para que alunos e 

educadores tenham também seu próprio frasco de álcool gel 70%, sempre que 

possível.  

 Usar máscara dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e em todo o 

percurso de casa até a instituição de ensino.  

 Alunos e familiares devem providenciar máscaras em quantidade suficiente para 

troca a cada 3 horas durante o período regular ou sempre que estiver úmida ou com 

sujidade aparente.  

 Providenciar e exigir o uso dos EPIs necessários aos funcionários da instituição de 

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

exemplo: aferir temperatura, acompanhar e conduzir o aluno, higienizar crianças, 

manusear alimentos ou livros, desenvolver atividades com risco de contato ou 

gotículas, atividades de limpeza, retirada e troca do lixo etc., em conformidade com 

as orientações do ANEXO 6.  

 Fornecer preferencialmente alimentos e água potável de modo individualizado.  

 Caso a água seja fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, 

cada um deve ter seu próprio copo ou garrafa de água (identificada com o nome 

quando pertencerem a crianças pequenas).  

 Os bebedouros de uso direto (acionamento por botão) devem ser trocados ou 

desativados, sendo recomendados os modelos com funcionamento por torneiras 

que servem exclusivamente para encherem garrafas ou copos.  

 Estimular o uso individual de garrafas de água (recipiente com tampa).  

 Quando houver o armazenamento de copos e garrafas individuais, atenção para 

guardar de forma a não manterem contato entre si.  

 Cantinas e restaurantes devem priorizar, sempre que possível, refeições 

empratadas ao invés do auto serviço (self-service).  

 Caso não seja possível dispensar o self-service, disponibilizar uma pessoa para 



servir as porções, devidamente paramentada (utilizar EPIs e seguir protocolos de 

higiene de manipulação dos alimentos), evitando múltiplos toques em vasilhas, 

copos e talheres.  

 Priorizar temperos em porções ou sachês individuais (Sal, Pimenta, Ketchup, 

Maionese etc.). A distribuição desses produtos também deve ser de forma individual.  

 

Diretrizes sobre a Limpeza e Higienização dos Ambientes, Superfícies e Objetos 

 Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são 

tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de 

porta e corrimões etc.), antes do início das aulas de cada turno e sempre que 

necessário, em conformidade com as orientações do ANEXO 5.  

 Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o 

fechamento e, no mínimo, a cada três horas, em conformidade com as orientações 

do ANEXO 5.  

 Intensificar a higienização dos ambientes, seguindo rigorosamente os 

procedimentos, de acordo com o POP: Procedimento Operacional Padrão.  

 Promover treinamento permanente para os profissionais da área de limpeza, 

incluindo as orientações do ANEXO 5.  

 Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o 

toque nas maçanetas e fechaduras.  

 Não usar ventilador e ar-condicionado.  

 Se for imprescindível o uso de ar-condicionado, não utilizar no modo recirculação de 

ar, sendo obrigatório garantir a manutenção periódica e limpeza semanal do sistema 

de ar-condicionado por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e 

Controle) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde 

humana e manter a qualidade interna do ar.  

 Não utilizar secador de mãos.  

 Dar preferência ao uso de toalha de papel descartável que não deixem resíduos.  

 Manter dispositivos de sabão líquido e papeleiras de papel toalha descartável 

abastecidos, com reposição sempre que necessário.  

 Evitar consumo de alimentos na sala de aula.  

 No momento do lanche, se for autorizado o consumo para diminuir o deslocamento 

dentro da escola, orientar a manutenção do distanciamento, higienização das mãos 



e higienização das superfícies antes e após o consumo.  

 Orientar para que não haja o compartilhamento de alimentos e bebidas nos 

ambientes de sala de aula, corredores e demais espaços de realização das 

atividades.  

 Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado 

com segurança, conforme disposto no Comunicado CVS-SAMA 07/2020 e no 

ANEXO 5.  

 Providenciar lixeira com tampa e, preferencialmente, com acionamento por pedal  

 

Diretrizes sobre a Comunicação com Pais e/ou Responsáveis 

 Comunicar pais, responsáveis e os estudantes sobre o calendário de retorno com, 

no mínimo, sete dias de antecedência.  

 Cada escola deve desenvolver um *Plano de Retomada* considerando as 

especificidades, estrutura física, contingente de estudantes, trabalhadores diretos e 

terceirizados contemplando estratégias de adequação para o cumprimento dos 

protocolos sanitários. O Plano de Retomada deve estar à disposição para consulta 

de pais, alunos e funcionários.  

 Realizar ações permanentes de sensibilização para os pais, responsáveis, 

estudantes e funcionários sobre as medidas de prevenção e proteção contra a 

COVID-19 no ambiente escolar e sobre as novas regras de funcionamento da 

unidade escolar visando o cumprimento dos protocolos sanitários. 

 Produzir materiais de comunicação visual para os alunos na chegada às instituições 

de ensino, com explicações de fácil entendimento sobre a prevenção da COVID-19 

e sobre as medidas de prevenção no ambiente escolar.  

 Incentivar e demonstrar a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

comportamentos positivos de higiene.  

 Orientar para a higienização frequente e completa das mãos, conforme indicações 

sanitárias do Ministério da Saúde.  

 Priorizar, sempre que possível, a comunicação por canais digitais (telefone, 

aplicativo ou online) visando evitar aglomeração e toque em superfície (Exemplos: 

papel e caneta).  

 Orientar quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os funcionários 

próprios, terceirizados, estudantes e eventuais visitas em todos os ambientes.  



 Afixar cartazes sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, conforme Resolução 

Estadual da SES nº 96, republicada em 04/07/2020  

 

Diretrizes sobre o Monitoramento das Condições de Saúde 

 Orientar pais, responsáveis e alunos a aferirem a temperatura corporal antes da ida 

para a instituição de ensino e ao retornar.  

 Caso a temperatura esteja acima de 37,8°C, a recomendação é não ir à instituição 

de ensino e avaliar a necessidade de procura por um serviço de saúde.  

 Pais ou responsáveis de crianças e adolescentes em grupo de risco devem mantê-

los em casa, com realização de atividades não presenciais  

 Aferir a temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino, de acordo 

com as orientações dos ANEXOS 1.e 2.  

 Utilizar preferencialmente termômetro sem contato (Infravermelho). Em caso de 

aparelho digital, fazer a higienização antes e depois do uso.  

 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 dos 

ANEXOS 1.e 2.  

 Crianças ou adolescentes devem aguardar em local seguro e isolado até que pais 

ou responsáveis possam buscá-los.  

 Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 (ou quadro 

compatível com Síndromes Respiratórias gerais) na instituição de ensino.  

 No caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser comunicados para 

buscar o aluno, que deve aguardar em sala isolada e segura. Orientar a família a 

procurar o serviço de saúde.  

 Ter um funcionário de referência em cada prédio da instituição de ensino para, 

diante a identificação de sintomas, ser referência na comunicação.  

 Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem sintomas até 

que possam voltar para casa.  

 Caso tenha mais de um aluno sintomático, respeitar o distanciamento de 1,5m e 

mantê-los nessa sala isolada e segura. Após a desocupação da sala, mantê-la 

arejada, com portas e janelas abertas, sem ocupação por 2 horas, para possibilitar a 

dissipação da possível aerossolização.  

 Em caso de contato domiciliar com suspeito ou confirmado de COVID-19, os demais 



moradores, incluindo as crianças, devem ser afastados inicialmente por 7 dias, 

quando será reavaliado o quadro clínico e epidemiológico do caso fonte.  

 Se houver confirmação do caso fonte como COVID-19, manter afastamento total por 

14 dias.  

 Em caso de pessoas que tiveram contato próximo com caso suspeito ou confirmado 

de COVID-19, alunos, professores e/ou outros trabalhadores devem seguir as 

orientações das equipes de saúde que estarão como referência para as unidades 

escolares, as quais devem ser informadas da ocorrência desses casos.  

 Pessoas com condições ou fatores de risco para agravamento pela COVID-19 

devem seguir os decretos publicados e os demais que vierem a ser publicados com 

orientações e condutas  

 Manter registro diário de alunos e trabalhadores que estiveram no estabelecimento 

de ensino, para facilitar a busca de contatos em caso de se detectar algum caso 

positivo de COVID-19 entre os frequentadores.  

 

Protocolos Sanitários para a Educação Infantil 

1) Distanciamento social 

 Colocar os berços ou outros locais onde as crianças dormem com distanciamento 

de 1,5 metro.  

 Na Hora do Sono das crianças, limitar a quantidade de crianças no mesmo cômodo, 

respeitando o espaçamento mínimo de 1,5 metro entre cadeiras de descanso e 

colchonetes.  

 Recomendável que a mesma pessoa, exceto as de grupo de risco para COVID-19, 

leve e busque a criança todos os dias. Todos devem fazer uso de máscara.  

 Atividades de movimento podem ser realizadas desde que com grupos menores de 

crianças, preferencialmente ao ar livre, com a manutenção do distanciamento. Os 

profissionais devem fazer uso de máscara.  

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

 

2) Higiene pessoal 

 As crianças devem lavar as mãos com água e sabão líquido (caso não esteja 

disponível, usar álcool em gel 70% com supervisão de um adulto), conforme 

indicações da ANVISA, ao chegar e sair da escola, após cada aula, antes e após as 



refeições.  

 Todos os profissionais devem higienizar as mãos, conforme as indicações da 

ANVISA, frequentemente e após o contato com cada criança, especialmente antes e 

após trocar fraldas, preparar e servir alimentos, alimentar crianças e ajudá-las no 

uso do banheiro 

 Respeitar o uso de máscara somente para crianças com idade superior a 2 anos, de 

acordo com a Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria de 29/05/2020. 

Em crianças menores, há risco de sufocamento.  

 OBS: A Máscara deve ser dispensada, pelo risco de asfixia, para portadores de 

 necessidades especiais e no momento do sono das crianças na instituição.  

 Crianças não devem levar brinquedos de casa para a escola.  

 Crianças não devem manipular alimentos durante as atividades pedagógicas.  

 Impedir que objetos de uso pessoal sejam usados por mais de uma criança, como 

 copos, garrafas de água e talheres.  

 Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo procedimentos apropriados, 

com uso de escova após fervura e solução de hipoclorito de sódio. O mesmo deve 

ser feito com utensílios utilizados pelos bebês, como chupetas e copos.  

 Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs, em 

conformidade com o ANEXO 6, e seguir protocolos de higiene de manipulação dos 

alimentos.  

 Profissionais devem fazer uso de máscara a todo momento, e quando necessário, 

fazer uso de outros Equipamentos de Proteção Individual em conformidade com o 

ANEXO 6.  

3) Limpeza e Higienização dos Ambientes, Superfícies e Objetos 

 Higienizar brinquedos, jogos pedagógicos, materiais de apoio, tapetes de 

estimulação e todos os objetos de uso comum ao final do período (ou antes do início 

das aulas de cada turno) e sempre que possível, de acordo com a Nota Técnica Nº 

22/2020 da ANVISA e em conformidade com as orientações do ANEXO 3.  

 O trocador deve ser higienizado após cada troca de fralda.  

 Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser utilizados. Os materiais 

de apoio, jogos pedagógicos e brinquedos da escola devem ser de material lavável, 

e em conformidade com as orientações do ANEXO 3.  

 Dar preferência a colchonetes e cadeiras de descanso com materiais de fácil 



higienização.  

 Realizar a Higienização conforme recomendação da Nota Técnica Nº 22/2020 da 

ANVISA e orientações do ANEXO 3.  

 Preferencialmente, utilizar lençóis e toalhas da própria instituição, com lavagem 

adequada, em lavandeira própria ou serviço contratado, sem receber nem enviar os 

mesmos para a casa das crianças.  

 Se o material for da família, deve ser acondicionado em saco plástico ou de papel, 

até que possa ser lavado na residência.  

 Higienizar as banheiras sempre antes do primeiro uso e após cada uso ao longo do 

dia. Seguindo Nota Técnica Nº 22/2020 da ANVISA.  

 

4) Comunicação 

 Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis para realização de 

atividades educacionais com as crianças.  

 Realizar ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais e responsáveis. 

 Comunicar sistematicamente os pais e responsáveis sobre a importância de manter 

a criança em casa quando ela está doente. 

 Comunicar ao Centro de Saúde de referência para a Escola a ocorrência de casos 

suspeitos ou confirmados entre alunos ou profissionais, incluindo os do transporte 

escolar.  

 

 

 

PLANO DE RETORNO – ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 AGRUPAMENTOS III 

 

Ações do CEI Bem Querer José Bonifácio Coutinho Nogueira: 

Ao refletirmos sobre o retorno às atividades presenciais, a equipe gestora e 

administrativa do CEI Bem Querer José Bonifácio Coutinho Nogueira, iniciou os 

questionamentos sobre como retornarmos de forma segura para as crianças e 

funcionários, neste sentido, iniciamos algumas ações referentes à: 

    

1) Atendimento aos Alunos: 



Os alunos atendidos serão os dos agrupamentos III, dispostos da seguinte maneira: 

Atenderemos de forma presencial o total de que nos será estipulado pelos órgãos 

oficiais do governo, no momento, estando na fase atual, nos é orientado a realizar o 

atendimento com 50% da demanda. 

 As orientações que nos foram passadas, referem-se ao atendimento de 15 crianças 

diariamente de forma presencial. 

 Adaptamos salas à nossa realidade e, como nesta fase inicial, apenas os 

agrupamentos III retornarão, adaptamos 10 salas de referência, para que assim 

possamos atender a demanda de alunos deste agrupamento, distribuindo-os em 8 

crianças por salas de forma presencial, durante 3 horas diárias, garantindo o 

atendimento remoto para as quais não participarem naquele dia das atividades 

presenciais.  

 Os pais e/ou responsáveis deverão deixar os seus filhos na entrada da unidade, 

onde serão conduzidos pelas monitoras até suas salas de referências.       

 

2) Aquisição de Materiais e Equipamentos de Proteção Individual: 

 Compra e reposição de equipamentos de proteção individual como: máscaras, luvas 

e aventais descartáveis, viseira de proteção facial (Face Shield);  

 Reposição de produtos de limpeza como água sanitária, álcool em gel, sabonete 

líquido, detergente; 

 Compra de lixeiras com acionamento de pedal;   

 Aquisição de tapetes de higienização; 

 Compra de dispenser para álcool em gel e para sabonete líquido;  

 Reposição de copos descartáveis; 

 Compra de dispenser para copos descartáveis; 

 Compra de fita zebrada; 

 Aquisição de adesivos de piso para demarcar distanciamento social; 

 Aquisição de cartazes informativos.     

 

3) Orientações sobre a Utilização dos Espaços da Unidade Educacional: 

 Espaços demarcados com adesivos de piso, orientando sobre o distanciamento 

social recomendado de 1,5m; 

 Aferição da temperatura logo na entrada da unidade; 



 Tapete de higienização na entrada da escola e em todas as portas de entradas e 

saídas da unidade; 

 Totem de álcool em gel na entrada da Unidade educacional; 

 Distanciamento social de 1,5m no atendimento ao público; 

 Informativos e cartazes dispostos na Unidade Educacional, a fim de orientarmos 

quanto as medidas de segurança referente a Pandemia ocasionada pelo vírus 

COVID-19; 

 Dispenser e/ou borrifadores de álcool líquido e/ou de álcool em gel com 

identificação e também de sabonete líquido, distribuídos nos espaços da unidade, 

como: salas de aulas, refeitórios das crianças e dos funcionários, banheiros dos 

adultos e das crianças, cozinha, lavanderia, entre outros; 

 Orientação e treinamento de funcionários sobre a limpeza e higienização dos 

ambientes, objetos e materiais; 

 Haverá cartazes explicativos dispostos por toda a Unidade educacional, com 

orientações sobre protocolos de saúde e distanciamento social a serem seguidos;  

 Reuniões on-line com pais, crianças e funcionários, informando sobre os protocolos 

sanitários referentes a COVID-19 e orientações diversas; 

 Disponibilização de vídeos no Facebook e nos grupos de WhatsApp da unidade, 

informando sobre os protocolos sanitários referentes a COVID-19 e orientações 

diversas; 

 As Reuniões de Conselho Escolar, RPAI’s, Formações Pedagógicas, entre outras, 

continuarão sendo realizadas de forma on-line. 

 Para que não haja prejuízo às crianças, estas frequentarão de forma reduzida e 

escalonada, por semana, receberemos um grupo diferente de crianças; 

 Será garantido na unidade o trabalho presencial de 50% dos profissionais; 

 Lixeiras com acionamento pelo pedal, dispostos pela unidade; 

 Cartazes dispostos nos refeitórios das crianças e dos funcionários, indicando a 

quantidade máxima de pessoas no ambiente, sendo:  

- Capacidade máxima no refeitório das crianças – 20 crianças, sendo 2 crianças por 

banco; 

 - Capacidade máxima no refeitório dos funcionários: 5 pessoas; 

 Frascos de álcool e sabão líquido, com identificação dispostos nos diversos espaços 

da escola (entrada, salas de aulas, refeitório, cozinha de funcionários, banheiro); 



 A Biblioteca e Sala de Vídeo do CEI Bem Querer José Bonifácio Coutinho Nogueira, 

não poderão ser utilizadas pelas crianças. Novas estratégias para a realização 

dessas atividades já foram planejadas, como por exemplo: Leituras ao ar livre, 

garantindo o distanciamento social, após a leitura dos títulos, deixar o livro em 

quarentena, durante 72 horas antes de ser utilizado novamente.     

 

4) Sobre as Medidas de Segurança Sanitária na Unidade Educacional  

 Não será permitido entrar na unidade sem a máscara de proteção, assim como 

também não será permitido permanecer no ambiente sem seu uso;   

 Aferição da temperatura corporal logo na entrada da unidade e, caso se constatado 

febre, a pessoa será orientada a procurar um posto médico;   

 Higienização dos pés no tapete de higienização e das mãos com álcool gel, antes 

de adentrar na unidade, 

 Haverá um profissional para realizar a higienização das mochilas das crianças, 

borrifando álcool líquido; 

 Os ambientes deverão estar higienizados e bem ventilados; 

 Os ventiladores deverão estar direcionados para as portas e janelas;  

 Todas as cortinas das salas de aula foram retiradas e, posteriormente, serão 

substituídas por outras indicadas e orientadas pela Vigilância Sanitária; 

 Os bebedouros deverão ser utilizados de forma intercalada, onde colocaremos fita 

zebrada para isolarmos as que não poderão ser utilizadas; 

 Nos banheiros dos meninos, há 3 mictórios, estes também serão utilizados de forma 

intercalada e com as fitas para isolarmos a qual não poderá ser utilizada, sendo que 

apenas duas poderão ser utilizadas;      

 Todos os vasos sanitários deverão ter acentos.   

Orientações do Caderno 6 para a Limpeza e Higienização 

 de Brinquedos, Materiais e Objetos 

 

 Brinquedos e demais objetos pedagógicos não laváveis, não devem ser utilizados e 

devem permanecer guardados em recipiente fechado e local seguro. Exemplo: 

brinquedos de pano, com aplicação de tecido, massinhas, entre outros que são mais 

difíceis de higienizar neste período.  



 Identificar brinquedos e demais objetos pedagógicos laváveis para serem utilizados 

mediante a adoção das práticas de higiene e desinfecção.  

 Não compartilhar brinquedos e demais objetos pedagógicos que não sejam 

desinfectados antes do uso.  

 Durante as atividades: brinquedos, jogos pedagógicos e materiais de apoio devem 

passar por processo de higienização com álcool 70% imediatamente após o uso e 

sempre que for trocar de usuário.  

 No final do período: brinquedos, jogos pedagógicos e materiais de apoio devem 

passar por processo completo de limpeza e desinfecção ao final do período (ou 

antes do início das aulas de cada turno) seguindo os seguintes passos:  

 Após o uso, armazenar os objetos em recipiente fechado.  

 Em local adequado, realizar a lavagem por meio a fricção com esponja, água e 

sabão e enxaguar.  

 Secar com pano limpo (exclusivo para este fim e utilizado uma única vez) ou papel 

toalha descartável.  

 Realizar a desinfecção com álcool 70% por meio da fricção com pano limpo 

(exclusivo para este fim e utilizado uma única vez) ou papel toalha descartável.  

 Aguardar a total secagem dos objetos até a evaporação do produto.  

 Armazenar em recipiente fechado para nova utilização; preferencialmente em caixas 

plásticas com tampa.  

 Utilizar os EPIs recomendados durante o processo de higienização completa, 

conforme orientação do ANEXO 6.  

 As caixas plásticas para o armazenamento de brinquedos, jogos pedagógicos e 

materiais de apoio também devem passar pelo processo de higiene e desinfecção 

antes de guardar o conteúdo também higienizado.  

 Após a higiene de brinquedos e demais objetos pedagógicos, realizar a higiene das 

mãos com água e sabão líquido ou álcool gel 70%.  

 

Detalhamento do Plano de Retorno 

Ação a Ser 

Realizada 

Pela Unidade 

Como será feito? 

(Detalhar as ações 

escolares diárias) 

Responsáveis 

(Alocar mais de  

um responsável 



Educacional pela ação) 

 

 

Comunicação da escola 

com alunos e familiares. 

A interação com as 

famílias se dará através 

de comunicados dispostos 

no exterior da unidade 

(portões), ligação 

telefônicas, nos grupos de 

WhatsApp da unidade e 

da página do Facebook e 

reuniões via plataforma 

Google Meet. 

 

 

Professores e Equipe 

Gestora. 

 

Plano de Retomada as 

aulas presenciais 

(divulgação – família, 

comunidade, aluno, 

funcionários e todos que 

comparecerem à UE). 

Após homologado, o 

Plano de Retorno será 

divulgado e 

disponibilizado para os 

funcionários da Unidade 

Educacional, 

posteriormente, será 

disponibilizado aos pais 

em reuniões on-line. 

 

 

Equipe Gestora e 

Professores. 

 

Haverá ensino não 

presencial combinado ao 

retorno das atividades 

presenciais?  

(50% da turma 

atendidos, intercalando 

as semanas – como será 

feita a divisão pela 

escola). 

Através de uma pesquisa 

com os pais participantes 

dos grupos do WhatsApp 

da unidade, realizaremos 

uma pesquisa para coleta 

de dados referentes a 

quantidade de crianças 

que frequentarão ou não 

as aulas presenciais. 

Com base nestes dados, 

dividiremos as crianças de 

cada turma do AG 3 em 

Professoras, Agentes 

de Educação Infantil da 

turma e membros da 

Equipe Gestora. 



dois grupos, onde, por 

ordem alfabética, poderão 

frequentar as aulas de 

forma escalonada, por 3 

horas diárias, durante 5 

dias consecutivos.  

Para que não haja 

prejuízo às crianças que 

não frequentarem as 

aulas de forma presencial, 

oportunizaremos 

atividades on-line, que 

ocorrerão no período 

inverso, além de possíveis 

entregas de atividades (de 

acordo com a 

programação da 

professora de cada 

agrupamento) e também 

kits de materiais 

pedagógicos. 

Caso o aluno tenha que 

aguardar até que os pais 

venham buscá-lo, se 

apresentarem 

sintomático ou estiver 

passando mal, se 

machucar, etc.  

(Indicar local/sala para 

acolhimento desses 

alunos) 

Sala de Reunião ou 

alguma sala de referência 

que estiver inutilizada no 

momento. 

Equipe Gestora e 

Agentes de Educação 

Infantil. 

Em relação aos O Uso de máscaras Agentes de Educação 



Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) 

(como será feito as 

orientações de entrada e 

saída)  

faciais é obrigatório para 

crianças e adultos que 

estiverem no interior da 

Unidade Educacional. 

Capacetes de proteção 

facial, luvas e borrifadores 

de álcool líquido (70%) e 

termômetro para medição 

da temperatura para os 

profissionais que 

acolherão as crianças na 

entrada da unidade. 

Infantil, Equipe Gestora 

e Equipe de Apoio 

(vigias).  

Caso o aluno se esqueça 

de trazer seus pertences 

individuais (máscara, 

garrafinha de água, etc). 

(Indicar como se dará o 

atendimento desses 

alunos, garantindo a 

segurança de todos) 

A Unidade Educacional 

fornecerá a máscara de 

proteção facial, caso a 

criança não a tenha para 

que possa adentrar na 

unidade e participar das 

atividades propostas.  

Caso a criança esqueça 

seu copo plástico ou 

garrafinha de água, a 

unidade oferecerá copos 

descartáveis.  

Agentes de Educação 

Infantil, Equipe 

Gestora, Equipe de 

Apoio (vigias) e 

Professoras. 

Haverá garantia de 

distanciamento físico de 

1,5m entre as pessoas? 

(Informar os mecanismos 

de marcação no chão e 

de orientação da 

comunidade). 

Informações e orientações 

sobre o distanciamento 

social serão realizadas 

através de adesivos e fitas 

de marcação, assim 

como, comunicados, 

cartazes explicativos e 

orientações verbais.  

Agentes de Educação 

Infantil, Professores, 

Equipe Gestora, Equipe 

de Apoio (vigias) e 

profissionais da 

limpeza. 



 

Providências para a Utilização de Áreas Comuns  

Áreas Comuns Como será feito? Responsável  

Procedimentos para o 

cuidado na entrada e saída 

dos alunos (informar as 

ações diárias de 

prevenção/procedimentos). 

Todos deverão manter o 

distanciamento 

recomendado, sendo 

assim, o mais adequado é 

seguir as marcações nos 

pisos e se deslocarem em 

filas. 

Professoras, Agentes 

de Educação Infantil e 

Equipe Gestora. 

Procedimentos para 

cuidado no Pátio 

(informar os painéis de 

divulgação espalhados 

pela escola, bem como 

outras ações). 

As turmas se revezarão 

para utilizar o espaço. 

Nas atividades no pátio, 

todos deverão utilizar as 

máscaras de proteção e 

manter o distanciamento 

social de 1,5 metros. 

Será disponibilizado no 

espaço, comunicados e 

cartazes explicativos 

sobre os protocolos de 

segurança a serem 

seguidos. 

Após a saída da turma, 

outra turma só poderá 

utilizar o espaço após sua 

limpeza e higienização. 

Agentes de Educação 

Infantil, Professores, 

Equipe Gestora e 

profissionais da 

limpeza. 

Como e com qual 

frequência haverá 

higienização das 

superfícies nas áreas 

Não utilizaremos a 

biblioteca com as 

crianças. 

Cada professor terá 

Agentes de Educação 

Infantil e Professores. 



comuns da biblioteca 

(indicar a maneira de 

uso-periodicidade de 

limpeza dos espaços e 

insumos disponíveis para 

a higienização). 

disponível um pequeno 

acervo, que deverá 

permanecer guardado no 

interior de seu armário e, 

após a utilização de um 

determinado título por ele, 

pelos agentes ou pelas 

crianças, deverá 

higienizar o livro e o 

manter em quarentena por 

72 horas. 

Como e com qual 

frequência haverá 

higienização das 

superfícies nas áreas 

comuns da sala de 

informática (indicar a 

maneira de uso-

periodicidade de limpeza 

dos espaços e insumos 

disponíveis para a 

higienização e a 

quantidade de pessoas 

que poderão utilizar o 

mesmo espaço). 

Não possuímos Sala de 

Informática na Unidade 

Educacional. 

 Não se aplica. 

Como e com qual 

frequência haverá 

higienização das 

superfícies nas áreas 

comuns do laboratório 

(indicar a maneira de 

uso-periodicidade de 

Não possuímos 

Laboratório na Unidade 

Educacional. 

Não se aplica. 



limpeza dos espaços e 

insumos disponíveis para 

a higienização – número 

de pessoas). 

 Procedimentos para 

higienização da Quadra 

(indicar a maneira de 

uso-periodicidade de 

limpeza dos espaços e 

insumos disponíveis para 

a higienização – número 

de pessoas – alternativa 

de atendimento) 

Não possuímos Quadra 

na Unidade Educacional. 

Não se aplica. 

Procedimentos para 

higienização das 

escadas e corrimões - 

corredores (indicar a 

periodicidade de limpeza 

dos espaços). 

A limpeza ocorrerá 

através da lavagem diária, 

será utilizado sabão, 

água, buchinhas e 

vassouras para esfregar. 

A higienização será 

realizada com água 

sanitária e/ou álcool 70%.  

Equipe de Limpeza. 

Haverá garantia de 

distanciamento físico de 

1,5m entre as pessoas? 

(Informar marcação no 

chão e as orientações 

permanentes). 

Todos deverão manter o 

distanciamento 

recomendado. 

Haverá marcações nos 

pisos (chão), 

comunicados, cartazes 

explicativos e orientações 

orais.  

Professoras, Agentes 

de Educação Infantil e 

Equipe Gestora. 

Providências Cozinha e Refeitório 

Ações Como será feito? Responsáveis 



Procedimentos para 

cozinha: cuidado no 

preparo e manipulação 

de alimentos (indicar as 

orientações junto as 

cozinheiras e 

periodicidade). 

Reuniões, palestras e 

cursos com Conutri e com 

o Ceasa. 

 

Ceasa, Conutri, 

Cozinheiras, Auxiliares 

de Cozinha e  

Equipe Gestora. 

Procedimentos para 

higienização dos 

utensílios (indicar as 

orientações junto as 

cozinheiras e 

periodicidade). 

Todos os materiais e 

utensílios de cozinha 

deverão ser higienizados 

e guardados ao término 

de cada uso. 

 

  

Cozinheiras e Auxiliares 

de Cozinha. 

Procedimentos para 

higienização do refeitório 

(organizar com os 

funcionários da limpeza 

e periodicidade). 

O espaço deverá ser 

limpo e higienizado após o 

uso de cada turma. 

 

Equipe da Limpeza. 

Procedimentos para 

cuidado no servimento 

dos alimentos 

(procedimento de 

segurança dos 

funcionários e 

organização das filas 

junto aos alunos). 

   Todos deverão utilizar 

máscaras, toucas e luvas 

descartáveis ao servirem as 

crianças. 

Os pratos e talheres 

deverão estar limpos e 

higienizados. 

Os bancos estarão 

demarcados com fitas 

adesivas para garantirmos 

o distanciamento de 1,5 

metros. 

Agentes de Educação 

Infantil, professores, 

profissionais da cozinha 

e da limpeza. 



Providências Sanitários 

Ações Como será feito? Responsável 

Procedimentos e 

frequência para 

higienização das 

instalações sanitárias? 

(Isolamento de espaço 

disponíveis para uso – 

orientação dos 

funcionários sobre a 

periodicidade da limpeza 

e os insumos disponíveis 

para a higienização 

individual). 

A limpeza e a higienização 

serão realizadas a cada 

uso. 

Utilizaremos sabão, água, 

água sanitária e álcool 

70%.  

Equipe da Limpeza. 

Procedimentos para as Salas de Aulas 

Ações Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 

higienização das salas 

de aula (medidas de 

orientação dos alunos 

diária – insumos 

disponíveis para 

higienização individual). 

A limpeza e a higienização 

serão realizadas a cada 

uso. 

Utilizaremos sabão, água, 

água sanitária e álcool 

70%.  

Equipe da Limpeza. 

Qual a frequência 

prevista de higienização 

das salas de aula (piso, 

mesa, carteiras, grades, 

puxador de porta, etc) e 

de superfícies tocadas 

por muitas pessoas 

A limpeza e a higienização 

serão realizadas a cada 

uso. 

Utilizaremos sabão, água, 

água sanitária e álcool 

70%. 

As orientações serão 

Equipe da Limpeza, 

Equipe Gestora, Equipe 

da Vigilância Sanitária 

de Campinas. 



(corrimão, maçanetas, 

grades, etc)? 

(Periodicidade da 

limpeza e orientação dos 

funcionários), 

realizadas através de 

reuniões virtuais, 

treinamentos e palestras.  

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria 

Ações Como será feito? Responsáveis 

 Procedimentos para 

higienização das salas 

da Gestão (medidas de 

orientação diária – 

insumos disponíveis para 

higienização individual). 

A limpeza e a higienização 

ocorrerão no período da 

manhã e no período da 

tarde.  

Haverá distanciamento de 

1,5 metros entre os 

profissionais e álcool em 

gel disponíveis em todas 

as mesas. 

Equipe de Limpeza. 

Procedimentos para 

higienização e cuidado 

no atendimento da 

Secretaria (medidas de 

orientação diária – 

insumos disponíveis para 

higienização individual, 

barreira de acrílico? 

Marcação dos espaços 

para garantia de 

distanciamento). 

O mais indicado é a 

colocação de uma barreira 

de proteção – vidro 

transparente ou barreira 

de proteção de acrílico no 

guichê de atendimento. 

Serão disponibilizados 

borrifadores de álcool 

70% e álcool em gel. 

Equipe Gestora e 

Equipe de Limpeza. 

Haverá garantia de 

distanciamento físico de 

1,5m entre as pessoas? 

(Informar marcação no 

Haverá demarcações com 

fitas e adesivos 

informativos sobre o 

distanciamento, além de 

Equipe Gestora e 

Equipe de Limpeza. 



chão, bem como 

estratégias de 

distanciamento).  

cartazes e comunicados.  

EPIs – Todos os Funcionários 

Ações Como será feito? Responsáveis 

Em relação aos 

Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) 

para os professores, 

monitores, agentes de 

educação, 

administrativos, 

funcionários da limpeza, 

cozinha, terceirizados? 

Haverá troca de quanto 

em quanto tempo? 

(Como será feito as 

orientações – 

periodicidade de 

fiscalização do 

cumprimento das ações).  

Cada funcionário deverá 

trazer sua própria 

máscara, caso não traga, 

a unidade deverá 

fornecer. 

Serão oferecidos os 

capacetes de proteção, 

luvas, toucas e aventais, 

borrifador e álcool 70%.  

 

 

Equipe Gestora e todos 

os funcionários da 

Unidade Educacional.  

Caso o funcionário 

apresente-se sintomático 

ou estiver passando mal, se 

machucar, etc. 

(Indicar como se dará o 

atendimento desses 

funcionários, garantindo a 

segurança de todos). 

O funcionário será 

direcionado para a Sala 

de Reunião ou alguma 

sala de referência que 

estiver inutilizada no 

momento, aferiremos a 

temperatura e o 

orientaremos a buscar 

ajuda em um posto 

médico ou hospital mais 

Equipe Gestora e todos 

os funcionários da 

Unidade Educacional. 



próximo. 

 

 
 
 
 

Bibliografia Consultada: 

 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. 

 

 Protocolo Sanitário Municipal, Caderno 6 Educação, setembro 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos, estou à disposição. 

 

 

 

 

 

 

 

Luciana Pereira de Oliveira 
Diretora Educacional 

 
 

https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/Caderno%201_%20Protocolo%20Sanitário%20Municipal%20INTERSETORIAL%20e%20de%20AMBIENTES%20para%20Implementação%20do%20Plano%20São%20Paulo%20no%20Município%20de%20Campinas_%2006%20junho%2012h.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/Caderno%206_%20Protocolo%20Sanitário%20Municipal%20EDUCAÇÃO_%20completo_%20Implementação%20Plano%20SP%20em%20Campinas_%20EDIÇÃO%204_%2006-10.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/Caderno%206_%20Protocolo%20Sanitário%20Municipal%20EDUCAÇÃO_%20completo_%20Implementação%20Plano%20SP%20em%20Campinas_%20EDIÇÃO%204_%2006-10.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/diretrizes-vigilancia-casos-suspeitos-alunos-instituicoes-ensino-29-10-2020.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/diretrizes-vigilancia-casos-suspeitos-alunos-instituicoes-ensino-29-10-2020.pdf
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/diretrizes-vigilancia-casos-suspeitos-alunos-instituicoes-ensino-29-10-2020.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 


