
Secretaria Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Educação 

CEI DULCINÉIA REGINA BITTENCOURT ALVES 

FERNANDA GAMEIRO NOGUEIRA 

Plano de Retomada de aulas presenciais 2021 

De acordo com a OMS, há uma série de protocolos a serem seguidos para  evitar o contágio e a 

propagação do COVID 19 : 

 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool para matar vírus que 

podem estar nas suas mãos. 

 Manter pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja 

tossindo ou espirrando. Quando alguém tosse ou espirra, pulveriza pequenas gotas 

líquidas do nariz ou da boca, que podem conter vírus. Se você estiver muito próximo, 

poderá inspirar as gotículas – inclusive do vírus da COVID-19 se a pessoa que tossir 

tiver a doença. 

 Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam muitas superfícies e podem ser 

infectadas por vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os 

olhos, nariz ou boca. A partir daí, o vírus pode entrar no corpo da pessoa e deixá-la 

doente. 

 Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa higiene 

respiratória. Isso significa cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ou 

lenço quando tossir ou espirrar (em seguida, descarte o lenço usado imediatamente). 

Gotículas espalham vírus. Ao seguir uma boa higiene respiratória, você protege as 

pessoas ao seu redor contra vírus responsáveis por resfriado, gripe e COVID-19. 

 Fique em casa se não se sentir bem. Se você tiver febre, tosse e dificuldade em 

respirar, procure atendimento médico. Siga as instruções da sua autoridade sanitária 

nacional ou local, porque elas sempre terão as informações mais atualizadas sobre a 

situação em sua área. 

 Pessoas doentes devem adiar ou evitar viajar para as áreas afetadas por coronavírus. 

Áreas afetadas são países, áreas, províncias ou cidades onde há transmissão contínua 

– não áreas com apenas casos importados. 

 Os viajantes que retornam das áreas afetadas devem monitorar seus sintomas por 14 

dias e seguir os protocolos nacionais dos países receptores; e se ocorrerem sintomas, 

devem entrar em contato com um médico e informar sobre o histórico de viagem e os 

sintomas. 

Baseada em tais orientações médicas e qualificadas, a unidade escolar Cei Dulcinéia Regina 

B. Alves tentou, dentro de suas possibilidades físicas atuais, organizar a unidade para que 

seja minimamente respeitado os protocolos estabelecidos.  

Toda a comunidade escolar deve estar ciente dos benefícios e riscos de cada estratégia de 

aprendizagem: virtual, híbrida e presencial. O retorno à vida escolar deverá ser gradual, 

para permitir o aprendizado e construção conjunta de práticas de proteção e cuidados. 



Esse processo coletivo visa ampliar a sensação de segurança necessária para novas formas 

de viver em grupo. 

Todas as atividades de limpeza e desinfecção de superfícies e ambientes devem estar descritas 

em Procedimento Operacional Padrão (POP) e seguidas por todos os funcionários, 

previamente treinados , 

1-   Garantir rotinas  permanentes a cada mudança de turno, com limpeza dos espaços físicos 

antes, após e durante cada turno;  

2- Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento e, no 

mínimo, a cada três horas; 

3-   Os dispensadores de água e álcool em gel  devem ser higienizados com álcool a 70% a 

cada 2 horas ou quando necessário; 

4-   Realizar a limpeza de todos os ambientes (áreas comuns, refeitórios, salas e outros) com 

solução desinfetante regularmente, utilizando-se produtos à base de cloro, como o 

hipoclorito de sódio a 1%, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante  

5- Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, 

teclados, computadores, copiadoras, telefones e todas as superfícies metálicas 

constantemente com solução alcoólica líquida a 70%;  

6-  As lixeiras nas salas de aula, nos banheiros e demais espaços devem ser esvaziadas antes 

de serem completamente cheias e pelo menos três vezes por dia e com pedais;  

7- Manter um local para que, caso haja suspeita de caso de COVID 19, o grupo ou pessoa possa 

aguardar sua ida ao médico com segurança sem contaminar o ambiente escolar 

8- Limpeza dos brinquedos utilizados e interdição de outros 

9- Serviço de servimento (prato feito) 

10- Álcool gel em todos os ambientes da unidade  

11- Máscaras de proteção para crianças e adultos  

12- Revezamento das turmas (50%)  

13- Sinalização Visual  

14- Atendimento agendado na secretaria com uso de máscara 

15- Aferição de temperatura  , não permitindo a entrada de pessoas com temperatura igual 

ou superior a 37,5º C (Usar termômetros que meçam a temperatura à distância) 

16- Escalonar o uso do refeitório, que deve ser devidamente higienizado entre a troca das 

turmas, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m  

17-  Utilizar os EPIs (botas impermeáveis de cano longo e luvas de borracha, gorros, face 

shield/protetor facial) fornecidos pela instituição aos funcionários de acordo com o tipo 

de atividade executada;  

18-  Os colaboradores irão fazer uso de máscaras descartáveis ou feitas de pano dentro da 

escola; Ao chegar na unidade, e antes de iniciar suas atividades, os profissionais irão lavar 

bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabonete líquido, e utilizar 

toalhas de papel para secá-las;  

19- Orientaemos os funcionários para a realização correta e frequente da higiene das mãos 

com água e sabonete líquido ou álcool gel a 70%, após contato com superfícies ou objetos 

potencialmente contaminados e após remover os EPIs 

20- O uniforme DOS FUNCIONÁRIOS, devem ser usados somente no local de trabalho. Nesse 

caso, após o uso, os funcionários devem guardar a vestimenta em um saco plástico para 

posterior higienização;  



21- Orientaremos o funcionário sobre a necessidade de dispor de vestimenta para o 

deslocamento casa/trabalho. Recomendaremos  que ele não retorne para sua casa com o 

seu uniforme;  

22- Suspenderemos o uso de armário compartilhado 

23-Uso de Totem  

Temos consciência que a cada dia surgirá uma nova necessidade e aprendizado que será 

adequado por toda equipe. 

 

Estamos a disposição para esclarecimentos e novas idéias, 
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