
 
CEI PRESIDENTE CAMPOS SALLES E CEI PARQUE JAMBEIRO 

 
Horário de funcionamento: manhã: das 07h às 13h e tarde: das 13h10 às 17h10 

                               Gestão: Diretor : Joaquim Custódio Pereira      
                                             Orientador Pedagógico: Iris Rodrigues Maldonade 
 
Cei Presidente Campos Salles: funcionários: 
Docente: 11 
Agente E. Infantil: 02 
Administrativo: 01 (apoio) 
Cozinheiro:   03 
Cozinheiro reinserido: 01 
Limpeza: 03 
Zeladoria: 02 
Alunos, manhã: 150 
Alunos, tarde:  150 
 
Necessidade: 
 Vice direto substituto: 01 
Professor: 01 (aposentadoria) 
Portaria : Apoio Protocolo:  02 
Limpeza:  03 
 
Cei Parque Jambeiro: Funcionários: 
 
Horário de Funcionamento: das 07 às 13h e tarde: das 13h10 às 17h10 
Gestão: Diretor: Joaquim Custódio Pereira 
              Orientador Pedagógico: Iris Rodrigues Maldonade 
Docentes: 06 
Agente E. Infantil: 01 
Administrativo:  00 
Cozinheiro: 02 
Cozinheiro  Reinserido: 01 
Limpeza: 02 
Zeladoria: 02 
Alunos manhã:  75 
Alunos tarde:  75 
 
Necessidade: 
Vice diretor substituto: 01 
Limpeza: 01 
Apoio protocolo: 01 
 
 
 
 
 
 



                                 CEI PRESIDENTE CAMPOS SALLES E CEI PARQUE JAMBEIRO 

  Providências de segurança para retorno as aulas/ COVID 2021 

Família e Alunos 

 Como será feito?  Responsável  

Comunicação da escola com 
alunos e familiares 

Comunicados serão 
disponibilizados pelo telefone, 
Whatsapp, blog, facebook, 
cartazes. 

Equipe gestora, equipe de 
contingenciamento à COVID 

Plano de Retomada as aulas 
presenciais 

Plano será disponibilizado nos 
meios de comunicação da 
escola, em cartazes no portão 
de entrada das escolas 
E, em reuniões on line com os 
professores 

Equipe gestora, equipe de 
contingenciamento à COVID e 
professores 

Haverá Ensino não presencial 
combinado ao retorno das 
atividades presenciais  

Ensino misto: presencial e on 
line.  
50% das crianças presencial 
durante uma semana, 
enquanto 50% ficam em casa 
com trabalho remoto 
Cada professor fará a divisão de 
alunos a partir dos critérios: 
irmãos virem no mesmos dias e 
as peruas transportarem os 
mesmos grupos de alunos para 
evitar varias viagens. 

Equipe gestora, equipe de 
contingenciamento a COVID, e 
professores 

Caso o aluno tenha que 
aguardar até que os pais 
venham buscá-lo se  
apresentar-se sintomático ou 
estiver passando mal, se 
machucar, etc 

 
- CEI CAMPOS SALLES: Criança 
ficará na varanda do refeitório, 
 
_ CEI PQ. JAMBEIRO: criança 
ficará na sala dos professores. 

Equipe gestora, equipe de 
contingenciamento a COVID, e 
professores e funcionários da 
limpeza. 

Em relação aos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI)  

Obrigatório o uso de EPI dentro 
das escolas para todos os que 
trabalham, inclusive para os 
terceirizados, para realizar a 
manutenção da escola, parque 
e equipamentos da escola. Já 
providenciado a aquisição. 

Zeladores, 
Equipe gestora, equipe de 
contingenciamento a COVID, e 
professores. 

Caso o aluno se esqueça de 
trazer seus pertences 
individuais (máscara, 
garrafinha de água, etc 

Escola fornecerá mascara, 
disponibilizará água em copos 
descartáveis para aqueles que 
se esquecer de levar a escola. 

Equipe gestora, equipe de 
contingenciamento a COVID, e 
professores e funcionários da  
limpeza 

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 

Cada ambiente escolar será 
demarcado no piso o 

Equipe gestora, funcionários da 
cozinha, limpeza, professores e 



entre as pessoas distanciamento, nas mesas e 
cadeiras e haver cartazes em 
cada ambiente indicando a 
capacidade de pessoas nos 
locais 

equipe de contingenciamento a 
covid. 

Providências  Áreas Comuns e salas de Aulas 

 Como será feito? Responsável  

Procedimentos para cuidado 
na entrada e saída dos alunos  

- CAMPOS SALLES: em 3 
portões: vans-portão principal; 
famílias-portão lateral e AG2- 
portão de cadeirantes. Cada 
portão terá demarcação no 
chão. Haverá aferição de 
temperatura e disponibilizado   
álcool gel . 
 
-JAMBEIRO: portão principal 
Primeiro as peruas, depois cada 
famílias posicionada nas 
demarcações. Cada criança será 
anunciada pelo zelador. Haverá 
aferição de temperatura e 
disponibilizado álcool gel. 

Zeladores: necessário contratar 
mais 2 funcionários para os 
portões das famílias e de 
cadeirantes  no Cei Presidente 
Campos Salles. 

Procedimentos para cuidado 
no Parque e brinquedos do 
parque 

Parque será rastelado no início 
de cada período, todos os dias. 
Os brinquedos do parque serão  
higienizados no início de cada 
período e todos os dias. E, 
serão higienizados depois de 
cada uso.  

Funcionária da limpeza deste 
espaço e professoras  

Como e com qual freqüência 
haverá higienização das 
superfícies nas áreas comuns 
da biblioteca  

Limpeza será realizada todos os 
dias, pela funcionaria da 
limpeza deste espaço. Álcool 
gel permanente no local. 
Empréstimos de livros somente 
para professores usarem em 
sala de aula. Livros devolvidos 
entram em quarentena de 5 
dias para depois serem limpos 
e colocados, novamente, para 
empréstimo. 

Funcionaria da limpeza da 
biblioteca; 
 
Empréstimo: Campos Salles: 
Zilda, 
-Jambeiro: Adriana. 

Como e com qual freqüência 
haverá higienização das 
superfícies nas áreas comuns 
da sala de aula. 

As salas de aulas serão 
higienizadas no início de cada 
período e todos os dias: 
(mesas, cadeiras, chão, portas, 
maçanetas, superfícies 

Funcionária da limpeza 
responsável pelas salas de 
aulas. 



fechadas como caixas 
organizadoras), e mais vezes 
quando necessário. Haverá 
Álcool gel na porta de entrada 
e na mesa do professor. 

Como e com qual freqüência 
haverá higienização dos 
brinquedos das salas de aulas. 

As professoras de cada sala de 
aula farão a seleção 
semanalmente dos brinquedos 
que os alunos usarão durante a 
semana. E, após o uso, farão a 
organização da higienização 
para utilizarem novamente. 
Orientarão as funcionarias a 
realizarem a higienização diária 
dos brinquedos utilizados. 

Professoras e funcionária da 
limpeza responsável pela sala 
de aula. 

 Procedimentos para 
higienização da Quadra  

A quadra será higienizada no 
inicio de cada período, todos os 
dias 

Funcionaria da limpeza deste 
espaço. 

Procedimentos para 
higienização das escadas e 
corrimões - corredores  

As escadas e corrimões serão 
higienizados no inicio de cada 
período e após cada turma ter 
passado por ela. 

Funcionária da limpeza deste 
espaço. 

Quiosque O quiosque será higienizado 
antes de cada período e após 
cada turma ter usado, todos os 
dias; álcool gel no local. 

Funcionária da limpeza e 
professoras 

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas?  

Em todos os espaços terão 
marcação no piso demarcando 
o distanciamento de 1,5m e as 
mesas e cadeiras serão 
demarcadas. 
Haverá cartaz em cada 
ambiente orientando o numero 
permitido de pessoas. 

Equipe gestora e equipe de 
contingenciamento da COVD 

 

Providências Cozinha e Refeitório 

 Como será feito? Responsável  

Procedimentos para cozinha: 
cuidado no preparo e 
manipulação de alimentos  

Cozinheiras usarão 
equipamentos necessários para 
preparo e manipulação de 
alimentos 

Cozinheiras, CEASA/CONUTRI e 
Direção 

Procedimentos para 
higienização dos utensílios 

Cozinheiras usarão 
equipamentos e produtos 
necessários para higienização 
dos utensílios. Álcool gel a 

Cozinheiras, CEASA/CONUTRI e 
Direção 



disposição no local. 

Procedimentos para 
higienização do refeitório  

Funcionária da limpeza usará 
equipamentos e produtos 
necessários para higienização 
do refeitório. Haverá sabão 
líquido no lavatório e álcool gel 
a disposição. 

Funcionária da limpeza deste 
espaço e Direção. 

Procedimentos para cuidado 
no servi mento dos alimentos  

Cozinheiras usarão 
equipamentos necessários para 
servirem a alimentação. 
Professores organizarão o servi 
mento da alimentação da sua 
turma. 

Cozinheiras, CEASA/CONUTRI, e 
professoras 

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas?  

Cada turma terá seu horário de 
alimentação e as mesas estarão 
demarcadas. Professora 
organizará a distribuição de 
seus alunos nas mesas e 
cadeiras, conforme demarcação 
local. 

Professoras e gestão. 

 

Providências Sanitários 

 Como será feito? Responsável  

Procedimentos e freqüência 
para higienização das 
instalações sanitárias ?  

Banheiros serão lavados no 
inicio e término de cada 
período. 
Banheiros terão manutenção 
de limpeza a cada uso. 
Banheiros terão marcação no 
piso , lixeiras com pedal e 
álcool gel na porta de entrada. 

Funcionaria da limpeza 
responsável pelo banheiro. 

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas 

Cartaz informativo do número 
de crianças e adultos permitido 
e controle na liberação das 
crianças. 

Gestão, funcionaria do local e 
professoras. 

 

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria 

 Como será feito? Responsável  

 Procedimentos para 
higienização das salas da 
Gestão  

As salas da Direção, OP, 
secretaria e professores serão 
limpos e higienizado no inicio 
de cada período, todos os dias, 
haverá álcool gel na entrada e 
em cada mesa de trabalho. 

Funcionária da limpeza deste 
espaço. 



Procedimentos para 
higienização e cuidado no 
atendimento da 
Secretaria  

Na sala da secretaria do CEI 
Pres. Campos Salles já possui 
um vidro isolando o funcionário 
do público a ser atendido. 
No Jambeiro a demarcação será 
feito por mesa. 
O Computador, mesa e telefone 
serão limpos e higienizado no 
inicio de cada período, pela 
funcionaria da limpeza do local, 
e após cada uso pela pessoa 
que utilizar. Álcool gel na mesa 

Funcionaria da limpeza deste 
espaço e pessoas que utilizarão 
os equipamentos. 

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas. 

Distanciamento do publico por 
meio de vidro e mesa 

Gestão 

 

 
 

EPIs – Todos os funcionários 

 Como será feito? Responsável  

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 

Uso de máscara obrigatório e 
troca a cada 3h. 
Uso de face shield obrigatório , 
luvas e aventais para 
funcionários. 

Cada funcionário e gestão 

Caso o funcionário apresente-
se sintomático ou estiver 
passando mal, se machucar, 
etc 

Funcionários serão orientados 
e dispensados para se dirigir ao  
Posto de saúde do local. 
 

Direção 

 
 
 
 


