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Plano de Retomada às aulas presenciais em 2021

         O Plano de Retomada às aulas presenciais em 2021 do CEI Dr. Mário Gatti foi elaborado em

conformidade com o Plano São Paulo com a adequação das medidas preventivas em consonância

com a legislação local: Compromisso PMC- Manual do Gestor, do Protocolo Sanitário Municipal-

Caderno 1 – Intersetorial e de Ambientes e do Caderno 6 – Educação, elaborados pela Prefeitura

Municipal de Campinas, Secretaria de Saúde, DEVISA e Comitê Municipal de Enfrentamento da

Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

       Assim, segue o  Plano de Retomada às aulas presenciais em 2021 visando atender:

a)  50% das turmas de Ag3, de segunda à sexta-feira em sistema de revezamento das crianças,

compondo duas turmas para cada agrupamento

 b) carga horária diária presencial será de 3horas

• Período da manhã

     AG3A e AG3 B- 7h20 às 10h20

•          Período da tarde

     AG3C e AG3 D- 13h10 às 16h10

c)  cronograma semanal

      1)   PARCIAL MANHÃ   -    TURMA AG3  A  e AG3 B -   total  de 30 matrículas em cada

agrupamento, estando distribuídos em 02 semanas:

• SEMANA 1 - presença de alunos   do nº 01 ao 15

• SEMANA 2 - presença de alunos do nº 16  ao 30  

2) PARCIAL TARDE   -   TURMA AG3 C e AG3 D -  total de 30 matrículas em cada agrupamento,

estando distribuídos em 02 semanas:

                SEMANA 1 - presença de alunos   do nº 01 ao 15  

SEMANA 2 - presença de alunos do nº 16 ao 30    

   



         O Plano exigiu reorganização de todos os espaços da escola, respeitando as normas de

segurança e higiene previstas nos Cadernos mencionados acima.

           Ações de maneira geral estão destacadas, para depois abordar especificamente cada setor:

 Na entrada da escola, bem como em todos os ambientes, haverá álcool em gel;

 Na entrada da escola haverá um funcionário para aferir a temperatura das pessoas;

 A entrada será feita pela criança acompanhada de apenas um adulto que a acompanhará
até o professor. O professor receberá a criança na quadra.

 Todos os ambientes internos da escola serão higienizados, de acordo com as orientações
para o tipo de materiais que comportam, bem como haverá planilha para anotação do
horário da  higienização;

 Todos os ambientes receberão cartazes ilustrativos dos procedimentos de higiene e sobre a
prevenção ao COVID- 19;

 Todos os materiais como brinquedos, jogos, cadeiras, mesas e outros serão higienizados
diariamente e sempre que necessário em limpeza extra;

 Todos os brinquedos, materiais não laváveis e livros com pelúcia ou tecido foram retirados
do uso;

 As roupas de trocas das crianças deverão ser guardadas em sacos plásticos e entregues à
família ao final do dia;

 As atividades na escola serão realizadas, preferencialmente, ao ar livre

 Todos  os  profissionais  da  U.E.  devem  fazer  uso  de  máscaras  de  proteção,  bem  como
qualquer adulto ao entrar na escola;

 Distanciamento mínimo de 1,5m entre as crianças na hora da refeição e deslocamentos
pelos espaços da escola;

 As  crianças  devem  lavar  as  mãos  com  frequência,  para  tanto,  novas  torneiras  serão
instaladas  na  área  externa,  próximas  ao  parque,  bem  como  mais  um  bebedouro  de
torneira;

 O uso de máscaras pelas crianças será obrigatório e observado com os devidos cuidados;

 Não  será  permitido  que  crianças  entrem  na  escola  com  brinquedos  ou  adornos,  nem
uniformes customizados;

 Os pais irão receber orientações para manter a mesma pessoa para levar e buscar a criança.

A seguir o Plano contempla ações por setores e/ou  ambientes



                                   
                                      Providências de segurança

                 
 Famílias e Alunos

Ação Proposta Execução

- Comunicação entre escola- alunos- familiares
 Colocar cartazes informativos nos ambientes na

U.E.
 Realizar contato telefônico e/ou mensagens 

pelo Whatsap- Gestão e Professores
 Atendimento presencial da família com hora 

marcada, priorizando o atendimento para 
matrículas

- Divulgação do Plano de Retorno às aulas (famílias, 
alunos, funcionários da limpeza, cozinha, zeladoria 
e professores)

 Fixar no mural de entrada
 Reunião via google meet com professores e 

famílias

- Ensino presencial em 50% das matrículas do 
agrupamento (total de matrículas dos AG3- 30 
alunos em cada agrupamento)

 Presença de 15 alunos em cada agrupamento 
divididos em 02 turmas, sendo T1 (do nº 01 ao 
15) sendo atendido na SEMANA 1 e  T2 (do nº 
16 ao 30) sendo atendido na SEMANA 2

- Local/sala para acolhimento de alunos enquanto 
aguardam pais para buscar, no caso do aluno 
apresentar febre e/ou outros sintomas indicativos 
de problemas de saúde

 Espaço coberto no jardim da U.E. ao ar livre e 
segurança

- Entrada e saída da U.E.  Aferição da temperatura
 Criança entra com máscara  
 Apenas um adulto, com máscara, poderá 

acompanhar a criança até a quadra, onde 
professor espera. O mesmo acontece para a 
saída

 Passar álcool gel nas mãos (criança e família),
 Entrar para levar a criança até a quadra de 

acordo com o fluxo de entrada e saída 
diferenciadas

 Aluno entra na U.E, apenas com o uniforme;
  Não trará mochila nem demais 

objetos/adereços

- Atendimento ao aluno que esquecer os próprios 
EPIs: máscara, garrafinha de água e uniforme

 Será fornecido pela escola os EPIs deixados em 
casa

- Distanciamento físico de 1,5m entre as pessoas  Demarcação no chão, nas mesas e brinquedos 
do parque

 Cartazes informativos fixados nas paredes/ 
murais/ bebedouros

                                      
                                          

                              Providências Áreas Comuns



Ação Proposta Execução
Procedimentos para cuidados na entrada e saída 
dos alunos

 Realizar a aferição da temperatura
 Criança entra com máscara  
 Apenas um adulto, com máscara, poderá 

acompanhar a criança até a quadra, onde 
professor espera. O mesmo acontece para a 
saída.

 Passar álcool gel nas mãos (criança e família)
 Entrada e saída pelo mesmo portão, mas com 

circulação diferenciada para entrada e saída
 Indicadores de sentido para o fluxo de entrada 

e saída
 Aluno não porta mochila nem demais 

objetos/adereços, apenas o uniforme

Procedimentos para cuidados no Parque • Crianças e adultos usam máscaras, apesar de 
estarem ao ar livre

• Higienização das mãos das crianças antes de 
tocar nos brinquedos e após usá-los

• Brinquedos em resina serão lavados
• Brinquedos para areia (balde e pá) serão 

individuais
 

Procedimentos para cuidado na Biblioteca • Crianças e adultos usam máscaras
• Higienização das mãos das crianças antes de 

pegar o livro e após utilizá-lo
• Livros utilizados serão acondicionados em 

caixas plásticas para higienização

Procedimentos para cuidado Sala do Agrupamento • Crianças usam máscaras
• Professor usa máscara, face- shield
• Higienização das mãos das crianças e professor 

ao entrarem na sala
• Álcool em gel e papel interfolhas disponíveis na 

sala
• Brinquedos disponíveis em plástico e resina 

para higienização após o uso
• Mobiliário (mesa e cadeiras) em resina para 

higienização após o uso
• Materiais pedagógicos (ex:lápis, tinta, pincel e 

outros) de uso individuais

Procedimentos para cuidado no Refeitório • Crianças usam máscaras
• Professor usa máscara, face- shield
• Higienização das mãos das crianças e professor 

ao entrarem no refeitório
• Álcool em gel e papel interfolhas disponíveis
• Criança receberá o prato pronto, não havendo o

Auto- Servimento
 

                         
                               Providências Refeitório/ Cozinha



Ação Proposta Execução
- Cozinha • Funcionárias realizaram formação pela Empresa

Base e pelo DEVISA na escola
• Usar máscaras e EPIs determinados para a 

cozinha
• Orientações diárias para manutenção das 

normas de higiene

-  Higienização dos utensílios • Seguir os POPs do CEASA

- Higienização do refeitório • Seguir orientações do DEVISA, inclusive com as 
informações da formação realizada

-  Servimento dos alimentos • Os alunos serão servidos, não havendo filas, 
nem circulação de crianças

- Distanciamento físico de 1,5m entre as pessoas • Adesivos no piso de entrada da U.E., dos 
corredores e refeitório

• Adesivos nas mesas das salas e do refeitório 
demarcando o local para o aluno sentar

                                        
                                          Providências Sanitárias

Ação Proposta Execução
Procedimentos e frequência para higienização das 
instalações sanitárias

• Limpeza dos banheiros antes, durante e após o 
período de presença das crianças e adultos

• Materiais de limpeza serão identificados para 
uso exclusivo dos banheiros

Distanciamento físico de 1,5m entre as pessoas • Banheiros individuais com portas
• Mictório com inutilização de 01 unidade

                                      Providências para as salas dos Agrupamentos

Ação Proposta Execução
Procedimentos para higienização das salas de aula • Limpeza das salas antes e no fim dos períodos, 

bem como se necessitar a intervenção no 
decorrer do período

• Álcool em gel e papel interfolha disponíveis em 
dispensers nas paredes de entrada das salas

• Materiais pedagógicos serão individuais, com 
higienização após o uso

• Brinquedos disponíveis de plástico ou resina 
para higienização antes e após o uso

• Não haverá mochilas nas salas (onde ficarão?)

Frequência prevista de higienização das salas de 
aula

• Antes e após o uso haverá a limpeza e se 
necessário, durante o período em que as 
crianças estiverem presentes

• Orientação diária
• Participação na formação do DEVISA



Distanciamento físico de 1,5m entre as pessoas •  As mesas para crianças com demarcação de 
local para sentar

• Disposição nas prateleiras dos brinquedos e 
materiais coletivos (de plástico e resina) estão 
com distanciamento

• Materiais pedagógicos serão de uso individual

                                       Providências salas de Gestão e    Secretaria

Ação Proposta Execução
 Procedimentos para higienização das salas da 
Gestão   e Secretaria

• Antes e após o uso haverá a limpeza e se 
necessário, durante o período em que as 
gestoras estiverem presentes

• Álcool em gel e papel interfolha disponíveis em 
dispensers na parede de entrada

• Álcool em gel nas mesas
• Materiais de “escritório” de uso individual com 

higienização antes, durante e após o uso
• Teclados e telefones com plástico com 

higienização antes, durante e após o uso
• Bolsas pessoais higienizadas na entrada da sala 

e guardadas no armário
• Descartáveis para água /café ou copos/canecas 

pessoais

 Distanciamento físico de 1,5m entre as pessoas • Mesas e cadeiras dispostas na sala 
considerando o distanciamento de 1,5m e, com 
computadores de uso individual

                                EPIs – Todos os funcionários

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os 
professores, monitores, agentes de educação, 
administrativos, funcionários da limpeza, cozinha, 
terceirizados

• Máscaras de tecido para funcionários- 03 un. 
cada

• Face- shield para professores e monitores
• Avental de TNT para professor e monitores de 

AG2 – quando houver a volta desse 
agrupamento

• Avental plastificado para uso dos professores/ 
monitores em necessidade de banho em 
criança

• Uso diário de uniforme para funcionários 
terceirizados de uniformes e EPIs fornecidos 
conforme contrato com a PMC/CGP

• Haverá máscaras descartáveis em caso de 
esquecimento pelo funcionário

• Álcool em gel e papel interfolhas em todos os 
ambientes

• Copos descartáveis para água/café ou 
canecas/copos pessoais

• Orientações através da leitura dos Cadernos 1 e
6; da formação pelo DEVISA;  da observação 



diária dos procedimentos; de cartazes e 
sinalizadores nos ambientes e  nos materiais/ 
utensílios/produtos  utilizados

Providências para funcionário que apresentar 
sintomas

• Ouvir o problema apresentado
• Acomodar o funcionário em local seguro e 

arejado
• Aferir a temperatura
• Encaminhar ao Posto de Saúde próximo 

(funcionário efetivo)
• Comunicar à supervisão do funcionário 

terceirizado da situação e encaminhamento ao 
Posto de Saúde

      

      Os itens expostos acima tratam-se dos Protocolos Sanitários para o recebimento dos alunos.

      Quanto ao trabalho pedagógico o Plano de Retomada irá abordar 03 aspectos:

  1)   Ambientação dos alunos para vivenciarem os Protocolos Sanitários de maneira tranquila e segura,
conscientizando para:

• os motivos e necessidade de manter o distanciamento de 1,5m entre as pessoas

•  utilizar os produtos e procedimentos em cada espaço da U.E.

• os motivos para presença de tipos de brinquedos e materiais pedagógicos, bem como da ausência
de outros

  2)    Atividades de interação para  a retomada dos vínculos  afetivos,  emocionais  e pedagógicos serão
propostas pelas Equipes de acordo com suas funções:

• Todos os funcionários  da U.E.  estarão acolhendo os alunos em suas ações,  para auxiliar nas
dificuldades que os Protocolos Sanitários possam trazer a eles, como auxiliar no refeitório, nos
banheiros, nos bebedouros, nos espaços de circulação internos e externos

• Os professores estarão propondo atividades ao ar livre para ambientação do grupo

• Em atividades remotas/online os professores estarão realizando a filmagem de atividades no
ambiente da U.E.

   3)   Avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos para a realização do planejamento, apoiada no
“Documento Orientador para o início do ano letivo de 2021 nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e para o
retorno às atividades presenciais com os agrupamentos “.

       Este Plano será disponibilizado no mural de entrada para as famílias e será compartilhado através de
leitura com todos os funcionários da U.E. para apropriação de todas as ações. Será também analisado pelo
Conselho de Escola para sua aprovação e apropriação.

            Nosso objetivo é  a manutenção da saúde e qualidade de vida de todos os participantes desta U.E.
Campinas, 29 de janeiro de 2021



    Equipe CEI Dr. Mário Gatti


