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Plano de retomada 2021 
 
Pensando em retornarmos às atividades de forma gradual e responsável, organizamos nossos 

processos em busca de direcionarmos nossas ações,acompanhar e avaliar nosso trabalho. 
 

Distanciamento Social e acolhimento 
 

A princípio, vamos atender o agrupamento III, onde temos 2 turmas (manhã e tarde). Cada 
turma é composta por 30 crianças. 

Nossa proposta de atendimento nesse primeiro momento é atender 50% por 3h na 

Unidade. Cada turno irá receber 15 crianças na semana destinada àquele grupo. O cronograma 
será disponibilizado em cartaz e enviado no grupo de whatsapp das salas. 

O recebimento da turma será pelo portão principal. As crianças entram na Unidade sem o 
acompanhamento da família. Na calçada haverá marcação,com distância mínima entre pessoas 

de 1,5 metros. Ao recebê-las, vamos aferir a temperatura (espaço estará sinalizado)e preencher 

um questionário de saúde sucinto juntamente com a família. Nessa divisão por semana, vamos 
dispor de 30 min inicial de cada turno para receber a turma. Cada aluno(a) possui o seu material 

didático. 
O atendimento na secretaria será feito por telefone ou e-mail,evitando ao máximo o fluxo 

de pessoas na Unidade. 
As mesas do refeitório estão dispostas, seguindo o distanciamento recomendado. Os 

alimentos serão oferecidos individualmente,assim como o oferecimento de água. Cada criança e 

educador devem ter sua própria garrafa. Há escalas de horários no refeitório, listando quantas e 
quem são as crianças que utilizarão o espaço. Não é permitido compartilhar talher,prato ou 

copo,essa orientação será feita em sala e exposta nos informes do refeitório. 
As atividades externas, serão organizadas garantindo o distanciamento social e a correta 

utilização e higienização dos brinquedos antes e após o uso. 

A saída será realizada pelo portão principal. Pelo interfone a família sinaliza que chegou, é 
feito a confirmação no portão, em seguida a liberação. 
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Não será permitido a entrada de funcionários, pais e visitantes sem o uso correto da 

máscara. 

Todos os encontros de formação com a equipe, conselho de escola e reuniões com as 
famílias serão organizados de forma virtual. 

Disponibilizamos uma sala reservada para acolher a criança sintomática ,para esperar os 
pais para a retirada. 

 

Limpeza e higienização dos ambientes,superfícies e objetos 
 

Nossa equipe de limpeza vai seguir um cronograma de limpeza diário. Em cada 

setor,haverá uma lista com o processo da limpeza,como a diluição correta dos produtos,quantas 

lavagens foram realizadas naquele local,horário e quem foi a responsável pela higienização. 
A limpeza do refeitório será realizada antes e depois de todas as refeições.  

Todos os espaços da Unidade,disponibilizamos dispenser de álcool em gel e lixos com 
pedais e de plásticos,facilitando assim a higienização frequente. As lixeiras estão sinalizadas com 

o material de descarte de cada uma. A separação do lixo dos equipamentos de proteção serão 
descartados com frequência, de forma que não ofereçam riscos de contaminação. 

Os brinquedos e áreas comuns serão higienizados várias vezes ao dia.  

As janelas e portas de todos os ambientes ficarão abertas,evitando o manuseio frequente 
nas maçanetas e fechaduras.Em nenhum local, há tapetes. Nossas cortinas ficarão no 

alto,evitando assim o manuseio. A lavagem será semanal.Todos os funcionários possuem um kit 
de limpeza, para auxiliar na higienização dos objetos e superfícies de uso frequente. 

 

Comunicação 

 
Em nossas formações, será debatido alguns documentos como o Compromisso Prefeitura 

Municipal de Campinas, Protocolo Sanitário Municipal (caderno 6) e Diretrizes para ações de 
vigilância frente a casos suspeitos de COVID-19 em alunos de instituições de ensino,com o 

intento de sermos multiplicadores de boas práticas. Essa documentação também será 
compartilhada com as famílias. Toda semana,será enviado nos grupos de whatsapp,uma prática 

correta realizada na creche,como forma de disseminar posturas responsáveis com o meio. 

Todos os nossos informes,são expostos em acrílico,facilitando a limpeza e evitando o 
contato direto. Os dispenser estão todos identificados. 

Nossa comunicação será por telefone,whatsapp,facebook e e-mail. O atendimento 
presencial será evitado. 
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Serão disponibilizados cartazes em vários pontos da Unidade com orientações e lembretes 

sobre o contato físico,a importância da higiene respiratória,o uso correto dos equipamentos de 

proteção individual,higienização das mãos, capacidade máxima do ambiente,armazenamento 
correto da máscara no momento da refeição,enfim, todos os temas,farão parte das nossas 

discussões e orientações diárias a comunidade escolar. 
 

Monitoramento das condições de saúde 

 

Montamos um comitê de cuidados ao outro, formado por todos os funcionários,no intuito de 

observar e listar procedimentos bons, outros que precisam de aperfeiçoamento e a aquisição de 
novos. Semanalmente,esse grupo expõe suas anotações e é feito uma discussão e explanação 

do assunto via cartaz e whatsapp. 
 

Banheiros e vestiários 

 
Será controlado o acesso às dependências do banheiro, ressaltando o distanciamento, a 

higienização das mãos e uso do papel toalha deve ser rotineiro. 

 

Administrativo 

 
Vamos instalar um acrílico no balcão de atendimento da secretaria. Nas demais salas, o 

uso é restrito aos funcionários do setor. 

 
 

 

Campinas, 29 de janeiro de 2021 
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