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PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES  2021

Este plano foi  elaborado de acordo com o que dispõe o Caderno 6 - Protocolo
Sanitário Municipal para a Educação, na Educação Infantil, o qual estabelece os cuidados
voltados ao atendimento de bebês e crianças pequenas nas unidades educacionais do
município.  Foi construído com a colaboração do coletivo educacional durante Reunião
Pedagógica, fazendo-se presente a escuta de cada segmento.

 
Equipe Gestora

Elessandra B. Reolon das Neves
Ariane S. de Oliveira Ferrarezzi

Número de funcionários:

Docentes 16

Monitoras 24

Administrativo 1

Cozinha 4

Limpeza 4

Zeladoria/Vigilantes 2

Período de funcionamento da escola 7h às 18h

Número de alunos na unidade 360

Número de alunos por período Manhã - 96
tarde - 96
Integral - 168

 

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

DIRETRIZ PROPOSTA/AÇÃO

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. 

Para atender a diretriz, receberemos:
✔ 7 crianças diariamente na escola em

sistema de rodízio nos Agrupamentos 1 e 2
respeitando o distanciamento do sono.
Nos agrupamentos 3 com capacidade para
20  e  28  crianças,  serão  atendidas
diariamente em sistema de rodízio, 40%. 

Organizar a entrada e a saída de pais ou
responsáveis. Todos devem usar máscaras.

Além do uso de máscara obrigatório  será
feita  no  portão  de  entrada  a  aferição  da
temperatura das crianças e adultos através
do termômetro infravermelho digital.
Em  seguida  a  família  deverá  respeitar  a
marcação de 1,5m de distanciamento na fila
para  a  entrega  da  criança  na  porta  de
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entrada para uma monitora da sala.
Na saída, será feito o mesmo procedimento
que  na  entrada,  onde  a  monitora  trará  a
criança  e  a  entregará  ao  responsável,
evitando assim a aglomeração nas portas
das salas de aula e o fluxo no pátio.
O  horário  de  entrada  e  saída  será
estendido para evitar aglomeração ficando:

✔ entrada das 7h as 8h
✔ saída a partir das 16h para AG1 e 2
✔ saída AG3 manhã a partir das 10:30h

e tarde 16h.

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

Realizaremos  atividades  de  movimento
com  grupos  menores  de  crianças,
referencialmente  ao  ar  livre,  com  a
manutenção do distanciamento. 
Os  profissionais  utilizarão  máscara  o
tempo todo.
Não  será  utilizada  a  metodologia  de
interação neste período.
 

2. HIGIENE PESSOAL

Higiene das mãos

As  crianças  e  adultos  deverão  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.
Foram instalados  dispenser  de  álcool  por
toda a  escola  e na  entrada das salas  de
aula  e  banheiros.  Em  cada  agrupamento
haverá borrifadores para a higienização das
mãos  constantemente  tanto  das  crianças
quanto dos adultos.
Toda  pessoa  que  adentrar  na  unidade
receberá álcool gel para higienizar as mãos
no portão de entrada. 
Foram colados cartazes com as indicações
da Anvisa para a lavagem correta das mãos
em todos os locais de higienização. 

Troca de fraldas

Todos os profissionais deverão higienizar as
mãos,  conforme as indicações da  Anvisa,
frequentemente e após o contato com cada
criança, especialmente antes e após trocar
fraldas e ajudá-las no uso do banheiro. 
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Banhos
Uso do banheiro

No  momento  das  trocas  ou  banhos,  as
monitoras usarão máscaras, protetor facial,
avental  plástico  ou  descartável  e  luvas
descartáveis.
A cada troca será descartada a luva, feita a
higienização  das  mãos  e  higienização  do
trocador ou cuba de banho. 

Objetos pessoais

Crianças não deverão trazer brinquedos de
casa para a escola e nenhum objeto além
do  solicitado  para  a  higiene  pessoal  da
mesma.
Mamadeiras  e  bicos  serão  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. 
Os  lençóis  serão  lavados  pela  escola
diariamente  em  garantia  de  uma
higienização  adequada  diária.(Após  a
aquisição de uma máquina de lavar roupas)

Funcionários 

Profissionais  que  preparam  e  servem
alimentos utilizarão EPIs, em conformidade
com o ANEXO 6, e seguirão protocolos de
higiene  de  manipulação  dos  alimentos
orientados pela coordenadoria de nutrição.
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

Objetos

Higienizaremos  brinquedos,  jogos
pedagógicos,  materiais  de  apoio,  tapetes
de estimulação e todos os objetos de uso
comum durante o período de atendimento
da unidade escolar e ao final do período, 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
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orientações do ANEXO 3. 

O material da família como toalha de banho
ou  lençol,  deverá  ser  acondicionado  em
saco plástico ou de papel,  até que possa
ser lavado na residência. 

4.COMUNICAÇÃO

Disponibilizaremos materiais e orientações
aos pais  ou  responsáveis  para  realização
de atividades educacionais com as crianças
e do protocolo sanitário para o retorno das
atividades através de reuniões, se possível
presencial com cada grupo ou virtualmente.

Realizaremos  ações  permanentes  de
sensibilização  envolvendo  toda  a
comunidade  atendida  pela  unidade
educacional  através  dos  projetos
pedagógicos desenvolvidos pelas docentes.

Comunicaremos sistematicamente os pais e
responsáveis  sobre  a  importância  de
manter  a  criança  em  casa  quando  ela
estiver doente. 

Manteremos comunicação permanente com
o  Centro  de  Saúde  de  referência
informando  os  casos  suspeitos  ou
confirmados entre alunos, profissionais e ou
familiares,  incluindo  os  do  transporte
escolar.


