
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 EMEF CARMELINA DE CASTRO RINCO
Rua Igaci,80-Jardim Cristina-Campinas-SP

3266-6967/3226-3787

Campinas, 29 de janeiro de 2021

 

             PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES

PRESENCIAIS  2021

         Considerando a situação pandêmica em que vivemos provocada pelo Coronavírus,

a equipe da Emef Carmelina de Castro Rinco elaborou um  Plano de Retomada das

Atividades Escolares Presenciais 2021, baseando-se nos seguintes documetos: 

 Ações DGP - Covide 19 ;

 Memo 02/2021 do DEPE ;

 Relatório de visita técnica da Vigilancia Sanitária

        O plano tem  como  objetivo  promover o retorno às atividades laborais e sociais de

forma gradual, consciente e responsável,  organizada em fases progressivas de flexibilização do

distanciamento social será baseado em 5 eixos , sendo eles:

ITEM 1-  DISTANCIAMENTO SOCIAL

 Teremos um distanciamento de 1,5m entre as carteiras escolares e destas com a

mesa do professor, as carteiras que não serão utilizadas serão sinalizadas para

sua não ocupação; 

 Os alunos permanecerão na escola por 3 horas horas diárias,  trabalharemos  em

forma de revezamento, ou seja,   uma semana estudarão presencial  e  a outra

remotamente;



 Obedecendo sempre uma capacidade máxima de 50% de alunos por sala,

quando eles não estiverem na escola, farão as aulas na Plataforma Google,

afim de que haja menos prejuízo pedagógico ;

 A demarcação do distanciamento será para: as estações de trabalho, refeitórios,

salas de espera, laboratórios, entradas e saídas e  filas, serão realizadas através

de demarcação no chão  ou cartazes;   

 Organizaremos  os   espaços  de  acordo  com  a  sua  capacidade  de  lotação,

obedecendo o distanciamento de 1,5 metro, excesso de mobílias e objetos serão

retirados das salas;

 A  grade  do  horário  será  reestruturada  de  forma  a  sempre  garantir  um

distanciamento de 1.5 m ;

 Nossos  encontros  serão  sempre  que  possível  virtuais,  incluindo reuniões, aulas e
formação.

 Estimularemos o atendimento ao público por canais digitais, em todas as atividades e
ações;

ITEM  2.  HIGIENE  PESSOAL  e  3.  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  DE

AMBIENTES,SUPERFÍCIE E OBJETOS 

 Disponibilizaremos  álcool  gel  nas  entradas  de  sala  de  aula,  refeitório  e  nas  áreas

admintrativas e pedagógicas.

 Serão colocadas placas/cartazes sobre o uso de máscara em todos os ambientes, para

funcionários, alunos e qualquer pessoa que adentre a escola.

 Todos os ambientes terão cartazes ou folders com as medidas preventivas da COVID-

19  relacionadas  ao  local,   utilizaremos  folders  digitais  para  orientação,  quando

aplicável.Obrigatório identificar os dispensers de sabão líquido e álcool gel.

 Sinalizaremos os bebedouros de pressão  identificando o seu uso apenas para

encher garrafas individuais ou copos.

 Sinalizaremos as pias exclusivas para lavagem das mãos e as que se destinam ao

consumo de água.



 As garrafas ou copos individuais serão  identificados,  e  serão  guardados

de modo que não tenham contato entre eles.

 Os pais, trabalhadores e alunos receberam material de comunicação alertando sobre as

formas de prevenção da COVID-19 e sobre as novas “regras” da escola para proteção

de todos (pais, alunos, funcionários e prestadores de serviço).

 As cortinas serão retiradas das salas de aula, pois não permitem a limpeza diária;

 Isolaremos os brinquedos da área externa, pois não permite adequada higienização;

 Providenciaremos lixeiras com acionamento de pedal, bem como dispenser de alcool

em gel nas entradas de sala de aula, saboneteira e papeleira.

 Reestruturaremos a grade horária de forma a garantir a higienização das superfícies  e

objetos.

 Identificaremos as lixeiras de material reciclável, alertando que não pode ser jogado

neste tipo de lixo: máscaras, luvas, aventais descartáveis ou panos de limpeza.

 Identificaremos  os dispensers de sabão líquido e álcool gel.

ITEM 4. COMUNICAÇÃO

 Os pais, trabalhadores e alunos receberam material de comunicação alertando sobre

as  formas  de  prevenção  da  COVID-19  e  sobre  as  novas  “regras”  da  escola  para

proteção de todos (pais, alunos, funcionários e prestadores de serviço).

 Divulgaremos instruções para os alunos de como colocar e retirar as máscaras com

segurança e formas de guardar as máscaras durante as refeições.

 Comunicaremos ambulatórios de saúde  e área de RH da empresa, sobre casos suspeitos

e confirmados de COVID-19, bem  como informar funcionários da mesma área/equipe,

trabalhadores e clientes que tiveram contato próximo com o paciente do caso suspeito

ou confirmado nos últimos 14 dias. 

ITEM 5 . MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE



 Identificaremos uma sala na escola, para que qualquer pessoa sintomática dentro da

escola possa aguardar por orientação ou por ser retirada da escola pelos responsáveis

(no caso de alunos).

                                                                                              


