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Tendo em vista a pandemia de COVID-19, provocado pelo novo coronavírus, com o objetivo de 
promover um retorno seguro das atividades e de acordo com as orientações do Protocolo Sanitário 

Municipal – Caderno 6 e as Diretrizes do “Compromisso Campinas Educação”, segue abaixo alguns 
procedimentos que a Unidade Educacional adotará para evitar a aglomeração e a disseminação do 
COVID-19, além claro das orientações referentes as diretrizes explícitas no Caderno 6 (Distanciamento 

social, Higiene pessoal, Limpeza e higienização dos ambientes, superfícies e objetos e Comunicação):  
 
1 – DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 
 
AÇÕES: 
 

- Na entrada da unidade está disponível um tapete sanitizante para a higienização dos calcados ao 
entrar na unidade; 
 

- Na entrada da unidade está disponível um totem de álcool gel e dispenser de álcool gel disponível no 
pátio, refeitórios e na entrada de cada sala; 
 

- O piso foi demarcado para sinalizar com formas geométricas ou figuras comunicando a todos o 
distanciamento de 1,5m em todos os locais da unidade: entrada, secretária, refeitório, sala de aula e 
áreas livres; 

 
- Até que as aulas tenham início presencial às atividades serão organizadas pelas professoras e 
compartilhada com as crianças e famílias em conformidade com as normativas da Secretaria Municipal 

de Educação, desta forma utilizando das plataformas virtuais; 
 
- O atendimento presencial será realizado inicialmente com os AG III sendo opcional para a família, com 

a capacidade de 50% da turma em escala de revezamento por semana, sendo 15 crianças no 
atendimento presencial e 15 crianças no atendimento virtual. Estabelecendo 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; 

 
TARDE 
*AG III B entrada as 13h00 e saída as 16h00; 

 
 
 

 
 
Retorno para AG II 
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*AG III (manhã) entrada as 7h00 e saída as 11h00 pelo portão do fundo; 
*AG III (tarde) entrada as 13h00 e saída as 17h00 pelo portão do fundo; 

*AG II A e AG II B entrada as 7h00 e saída as 10h00 pelo portão frente; 
*AG II C e AG II F entrada as 7h15 e saída as 10h15 pelo portão frente; 
 *AG II D e AG II E entrada as 7h30 e saída as 10h30 pelo portão frente. 

 
Retorno para AG I 
*AG III (manhã) entrada as 7h00 e saída as 11h00 pelo portão do fundo; 

*AG III (tarde) entrada as 13h00 e saída as 17h00 pelo portão do fundo; 
*AG II A e AG II B entrada as 7h00 e saída as 17h00 pelo portão frente; 
*AG II C e AG II F entrada as 7h15 e saída as 17h15 pelo portão frente; 

 *AG II D e AG II E entrada as 7h30 e saída as 17h30 pelo portão frente. 
* AG I entrada as 7h45 e saída as 10h45 pelo portão frente. 
 

- Restringir a quantidade de pessoas para entrar com a criança na unidade. Sendo somente um 
responsável por criança; 
 

- Não será permitido que o responsável deixe a criança brincando nas dependências da unidade no 
horário de entrada e saída; 
 

- Solicitar aos responsáveis pela criança que não permaneçam conversando nas dependências da 
unidade; 
 

- Demarcação nos bancos no refeitório das crianças e sala de aula de modo que as crianças 
mantenham o distanciamento de 1,5m. Os matérias, 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. O pátio será utilizado para extensão do refeitório das crianças quando necessário;  
 
- Organizar atividades semanais em áreas livres com horários estabelecidos para cada agrupamento, 

garantindo a sinalização do local para o cumprimento do distanciamento de 1,5m; 
 
- As salas serão reorganizadas de acordo com o que esta nos protocolos norteadores, mesas 

distanciadas e cadeiras somente na quantidade permitida dentro das normas vigentes, isolando a 
utilização dos materiais excedentes. 
 

- Em casos de temperaturas altas os ventiladores poderão ser utilizados desde que sejam mantidos fixos 
e direcionados para portas e janelas, mantendo sempre abertos. 
 

- Os planos pedagógicos 2021 serão elaborados considerando as interações presenciais e/ou à 
distância; 
 

- As Reunião de Formações entre pares (professoras e monitoras) serão realizados uma vez por semana 
com duas horas consecutivas de formação e continuarão a ser realizado virtualmente através da 
plataforma Google Meet, as salas da unidade serão organizadas mantendo o distanciamento para 

possibilitar aos profissionais em trabalho presencial a participação segura nas formações, possibilitar 
que a equipe esteja em constante avaliação do trabalho realizado para as devidas adequações;  
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- Orientar diariamente e quando necessário à equipe e familiares quanto ao distanciamento social que é 

necessário entre as pessoas e quanto aos protocolos de prevenção ao COVID-19; 
 
- Verificar junto ao transporte escolar se as medidas de prevenção ao COVID-19 estão sendo 

rigorosamente seguidas pelos responsáveis. 
 
2 – HIGIENE PESSOAL 

 
 
AÇÕES: 

 
- Uma colaboradora ficará na entrada e saída das crianças, realizando a higienização das mãos com 
álcool gel 70%; 

 
- Uma colaboradora ficará na entrada e saída das crianças, realizando a higienização das bolsas com 
borrifador álcool gel 70%; 

 
- Garantir que os profissionais de contato direto com as crianças façam uso dos EPI´s como: uso de 
máscaras, protetor facial, luvas descartáveis e avental; 

 
- Organizar durante as formações orientações quanto ao uso de EPI’s e sobre as regras da etiqueta 
respiratória; 

 
- Garantir que cada criança e adulto tenha garrafas ou recipientes com tampa de uso individual para 
beber água; 

 
- Orientar os pais quanto à lavagem diária dos uniformes/roupas das crianças; 
 

- Os materiais pedagógicos serão organizados separadamente em pastas de forma individual para que 
as crianças mantenham a utilização dos mesmos materiais, sendo identificada com o nome da criança, a 
higienização será realizada se a criança compartilhar algum material durante a atividade;  

 
- Utilização de borrifadores com álcool 70 % na sala de aula - em cada sala de aula será utilizado 
borrifador devidamente identificado, sobre os cuidados dos educadores para a higienização constante 

das crianças, afim de evitar acidentes com as crianças. 
 
 

3 – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES, SUPERFÍCIES E OBJETOS 
 
 

AÇÕES: 
 
- Todos os ambientes da unidade são lavados e higienizados com água sanitária e álcool 70%, serão 

intensificadas diariamente essa higienização de acordo com as orientações do Caderno 6 – Protocolo 
sanitário municipal, com a utilização dos materiais e produtos adequados: 
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- Dispenser de álcool gel e de papel toalha já foram instalados em diversos espaços e sinalizados com 

cartazes e as lixeiras com pedais disponibilizados em todos os ambientes como banheiros, sala de aula 
e outros; 
 

- 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; 
 

- Os mobiliários e objetos não permitidos para o uso coletivo e difíceis de higienizar serão desativados;  
 
- 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; 
 

- A higienização dos mobiliários, materiais e utensílios serão realizadas a cada 3 horas e/ou quando 
necessário; 
 

- A higienização dos banheiros e lavatórios será realizada a cada 3 horas; 
 
- A higienização dos espaços da unidade (sala de aula, pátio, banheiros, refeitórios e lactário) será 

realizada antes do inicio e depois do atendimento de cada turma e sempre que necessário deve ser 
intensificado. 
 

 
 
4 – COMUNICAÇÃO 

 
 
AÇÕES: 

 
- O plano de retomada realizado pelo CEI será disponibilizado na entrada da unidade para acesso e 
consulta a comunidade e funcionários; 

 
- Cartazes fixados em banheiros sobre a lavagem correta das mãos e cartazes sobre uso obrigatório de 
máscaras na entrada da unidade, garantindo a obrigatoriedade do uso de máscaras por todas as 

pessoas que ingressarem na Unidade Educacional; 
 
- Solicitar aos responsáveis pela criança que não permaneçam conversando nas dependências da 

creche; 
 
- Orientar diariamente a equipe quanto aos cuidados necessários; 

 
- Toda a equipe deverá preencher diariamente um questionário auto declaração para avaliação diária, 
caso tenha um ou mais sintomas descritivos no questionário o colaborador não poderá permanecer na 

Unidade; 
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- Os planos pedagógicos 2021 serão elaborados considerando as interações presenciais e/ou à 
distância; 

 
- Programar formações com as equipes (professores, monitores, equipe da cozinha, equipe da limpeza, 
portaria e secretaria) para a Leitura e discussão das orientações no Caderno 6 – Protocolo sanitário 

municipal. Impressão do material para disponibilização a comunidade na Unidade Educacional;  
 
- As reuniões individuais e coletivas com as famílias serão realizadas virtualmente através da plataforma 

Google Meet, a sala da coordenação será organizada mantendo o distanciamento para possibilitar as 
famílias que necessitarem o atendimento será individual para os casos presenciais;  
 

- 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 bebedor 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.  
 
 

5 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 
 
AÇÕES: 

 
- Utilização de termômetro infravermelho na entrada e saída de crianças e comunidade no portão da 
Unidade, se a temperatura for igual a superior a 37,8ºC não deverá adentrar no ambiente escolar;  

 
- Toda a equipe deverá preencher diariamente um questionário auto declaração para avaliação diária, 
caso tenha um ou mais sintomas descritivos no questionário o colaborador não poderá permanecer na 

Unidade; 
 
- Garantir um local seguro e isolado para as crianças que apresentarem sintomas como: febre acima de 

37,8ºC  e/ou sintomas gripais, foi necessário desativar um lactário para esta finalidade, a 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.  

 
- Garantir que a pessoa responsável por direcionar essa criança até a sala de isolamento esteja 
utilizando de maneira correta todos os equipamentos de EPI´s. 

 
6 – PLANO DE ATIVIDADES A SER REALIZADO COM AS CRIANÇAS PRESENCIAIS  
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AÇÕES: 

 
- Acolhimento com as crianças e famílias através de atividades como: danças, cumprimento com os pés, 
entre outras atividades lúdicas para chamar a atenção das crianças; 

 
- Organizar momentos em que possibilite a escuta atenta das crianças dando a oportunidade 
compartilharem e sensibilizar sobre seus medos, dúvidas e inseguranças do momento vivenciado; 

 
- Serão realizadas atividades para a ambientação das crianças a nova realidade escolar seguindo os 
protocolos sanitários necessários à prevenção da COVID-19, com foco na higienização, distanciamento 

social e as medidas de prevenção para o controle do vírus, será realizado através de cartazes 
comunicativos, vídeos educativos, teatro, contação de histórias, roda de conversas, entre outras 
atividades. Para também resgatar os vínculos afetivos, emocionais e pedagógicos; 

 
- O Planejamento das atividades será realizado continuamente através de avaliações diagnósticas das 
aprendizagens dos alunos realizadas pela equipe pedagógica junto com a Orientadora Pedagógica;  

 
- Realizar atividades que venham relembrar em todo tempo as crianças sobre o distanciamento social 
por meio de musicas, teatros e histórias; 

 
- As atividades realizadas com as crianças de forma individual com uso de materiais estruturados e não 
estruturados, materiais pedagógicos e outros deverão ser levados para casa após a realização da 

atividade; 
 
- Organizar momentos de diálogos intersetoriais entre saúde, assistência social e vigilância sanitária 

com famílias e funcionários. 
 
 

 DESAFIOS A ENFRENTAR 
 

- Manter as crianças em distanciamento nos momentos de sono, não há espaço adequado para separar 
os colchonetes/berços respeitando as medidas de segurança de 1,5m; 
 

- Higienização de brinquedos pedagógicos das salas; 
 
- Higienizar pertences pessoais (roupas, fraldas entre outros) das crianças trazidos de casa diariamente;  

 
- Manter as crianças com máscaras; 
 

- Conscientizar as famílias e profissionais mostrando a necessidade de mudanças de hábitos na unidade 
para evitar aglomerações e/ou disseminação do vírus; 
 

- Evitar contato direto entre as criança-criança, criança-adulto, adulto-adulto; 
 
- Na Unidade não há uma sala apropriada para caso de necessidade de isolamento; 
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- Tempo hábil para revezamento em refeitório nos momentos de alimentação. 

 
 
 

Campinas,29 de janeiro de 2021.  
 
               

            Roseli A. V. Jerônimo 


