
CEI FERNANDO ALPHEO MIGUEL

PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 2021

Frequência de atendimento:
A frequência das crianças será em sistema de revezamento de acordo com a capacidade de 50% para cada turma.
Horário de atendimento:
O horário de atendimento será de três horas diárias: no período da manhã das 7h00 às 10h00 e no período da tarde das

13h00 às 16h00.

Organização dos espaços físicos

Período Turma Matriculados e profissionais Metragem das
salas

Capacidade 1,5m 50% da capacidade

Manhã 3 A 31 crianças/ 1 professor 44.24 29.49

50%=14,74=15

15/16 crianças

1 adulto 

frequência:
revezamento semanal

Tarde 3 B      
31 crianças/ 1 professor

44.24 29.49

50%=14,74=15

15/16 crianças 

1 adulto



frequência:
revezamento semanal

Manhã/Tarde 2/3 A 
31 crianças/ 1 professor + 1
agente de Educação Infantil

Manhã: 15 parcial
Tarde: 16 parcial

41.58 27.72

50%=13,86=14

8/8 crianças

1 adulto

frequência:
revezamento semanal

Ações para o retorno às aulas presenciais

Diretriz Propostas

Distanciamento social 1)Realizar a entrada e saída das crianças com alternância de horários para
as turmas;
2) Realizar a marcação no solo para distanciamento para a espera ao levar
as crianças para a sala de aula ou no atendimento à secretaria
3) Interromper temporariamente o trabalho com as salas ambientes e usar a
sala de referência para os momentos necessários em ambiente interno
4) Fazer uso prioritário dos espaços externos, fazendo rodízio diário de um
espaço a cada dia por turma e uma turma de cada vez em cada espaço –
modelo de rodízio nos ambientes internos pode ser usado para os ambientes
externos
4.1 Agilizar junto ao CAE, as adequações do terreno recebido e já avaliado
por  aquela  coordenadoria,  ampliando  assim,  o  pouco  espaço  externo  da



escola, tão necessário para atender parte dos protocolos exigidos.
5) Rever a rotina diária de alimentação separando turmas entre o refeitório e
o salão da escola e, se necessário, adequando horários.
6)  Fazer  a  marcação no solo  para  organização de mesas e  cadeiras  no
refeitório de forma a garantir o distanciamento de 1,5m entre as crianças.
7) Fazer a marcação no solo para a disposição dos colchonetes ou caminhas
na hora do descanso.
8) Inutilização de mictório central no banheiro dos meninos.
9) Realização de reuniões individuais com familiares ou entre profissionais
de um setor em ambientes ventilados e com distanciamento.
10)Instalação de barreira em acrílico no guichê de atendimento ao público na
secretaria.
11)  Reorganizar  a  sala  dos  professores  para  distanciar  computadores  e
deixar apenas a quantidade de cadeiras que permita o distanciamento de
1,5m entre as pessoas.
12) Escalonar o uso de espaços coletivos pelos adultos para que não haja
aglomeração, em especial na copa de funcionários.
13)  Individualizar  o  uso  de  materiais  e  brinquedos,  orientando  o  não
compartilhamento pelas crianças.

Higiene pessoal 1) Disponibilidade de sabonete líquido e papel toalha em todos os lavatórios.
2)Disponibilidade de álcool gel em todos os espaços da escola, em especial
na entrada.
3)  Uso  de  máscara  por  todos  a  comunidade  escolar:  profissionais  e
familiares.
4) Uso de máscara por crianças acima de 2 anos.
5)Instalação de dispenser de copos descartáveis ao lado de bebedouros.
5.1 Desativar o bebedouro com aquela torneira contínua.
6) Uso de garrafinha individual para as crianças beberem água.
7) Servimento das refeições com pratos prontos.
8) Higienização das mãos das crianças e familiares na entrada da escola.
9)  Higienização  das  mãos  de  profissionais  e  crianças  na  mudança  de



ambientes, atividades e antes de cada refeição.
10) Suspensão da escovação de dentes.
11) Aquisição e uso de EPIs para os profissionais: máscara, face shield ou
óculos de proteção e luvas descartáveis.
12) Uso de face shield pelo profissional na troca e banho de crianças.
13) Uso de óculos de proteção ou face shield para o profissional que fizer a
limpeza de banheiros.
14) Manter portas e janelas abertas o tempo todo para ventilar o ambiente.
15) Orientar as famílias sobre os protocolos de higiene com uniforme, roupas
e máscaras.

Limpeza e higienização de ambientes,
superfícies e   objetos  

1) Compra e uso de lixeiras com pedal e tampa em todos os ambientes.
2) Retirada de todas as cortinas de tecido em todos os ambientes.
3) Retirada de tapetes, almofadas, brinquedos, materiais que não possam
ser higienizados com a frequência necessária.
4)  Disponibilização  de  álcool  70  % em gel  e  líquido,  desinfetante,  água
sanitária  e  demais  materiais  e  produtos  para  limpeza  e  higienização  de
espaços,  materiais e brinquedos.
5)  Orientação  para  os  funcionários  de  limpeza  sobre  os  protocolos  de
limpeza e higienização em todos os ambientes.
6)  Orientação  para  os  funcionários  da  cozinha  sobre  os  protocolos  de
limpeza e higienização de alimentos, dos materiais e ambientes de trabalho.
7)  Revisão da divisão e rotina de trabalho diário entre os funcionários da
limpeza, para atender às novas demandas.
8) Limpeza e higienização de cada espaço – antes e após o uso.
9) Higienização de brinquedos, logo após o uso ou a retirada daqueles que
não for possível a limpeza imediata.
10)  Limpeza e higienização do refeitório  antes  e  depois  do uso de cada
turma.
11) Manter os materiais que chegam na escola em quarentena de 72h se
não puderem ser higienizados.
12) Fazer o manuseio correto do lixo e deixar os recicláveis em quarentena



de 72h para somente depois serem retirados.
13) Usar os ventiladores de forma fixa e direcionado somente para a janela
ou porta.
14) Isolar ou guardar objetos, brinquedos e materiais que não estejam tendo
demanda de uso, deixando disponíveis apenas os de uso imediato.
15)  Uso da biblioteca apenas para contação de histórias pelos adultos e
manuseio individualizado de livros com retorno para um local, onde possam
ser higienizados ou ficar em quarentena por 72h. 

Comunicação 1) Suspensão do uso de caderno de recados ou bilhetes impressos. Uso de
telefone, grupos no whatsapp e cartazes nos espaços coletivos da escola.
2) Realização de reuniões coletivas de forma virtual: reunião com familiares,
TDC, HFAM, CPA e Conselho de Escola.
3) Solicitação de atualização dos contatos das famílias para que este seja
ágil.
4) Comunicar às famílias sobre o retorno das aulas com antecedência de
uma semana.
5) Elaborar e  disponibilizar um cronograma de frequência das crianças em
cada turma.
6) Promover ações formativas e de orientação para famílias, profissionais e
crianças.
7) Fazer comunicado para as famílias a respeito da parceria necessária com
a escola e seus profissionais e atitudes para evitar riscos de contaminação,
como por exemplo não enviar brinquedos e objetos de casa para a escola.

Monitoramento das condições de saúde 1) Compra de termômetros infravermelhos para todas as turmas da escola.
2) Aferição da temperatura corporal das crianças na entrada.
3) Comunicação com a família sobre a importância de não levar a criança
com sintomas para a escola ou mesmo se houver familiar com sintomas.
4)  Destinação  de  uma  sala  para  isolamento  de  criança  que  apresentar
sintomas  na  escola  e  de  condições  adequadas  para  o  profissional
acompanhá-la: orientações de distanciamento, higiene e  EPIs.



  Prefeitura Municipal de Campinas 
  Secretaria Municipal de Educação de Campinas
  Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Norte - E003

Rua Bernardo José Sampaio, 300 - Botafogo - Tel: 32462606

À
Senhora Giselle Alessandra Marchi
Representante Regional do NAED Norte

Campinas, 04 de fevereiro de 2021

Prezada RR Giselle, 

Após leitura e análise do “Plano de retomada às aulas presenciais”, elaborado pela Equipe Gestora do CEI Fernando Alpheo Miguel,  com

planejamento específico para provável atendimento presencial às crianças de agrupamento 3 à partir de 01 de março do corrente ano, concluo

que o mesmo atende ao disposto no Ofício SME de 13/01/2021 e no Protocolo Sanitário Municipal (cadernos 1 e  6) de prevenção à Covid-19,

quanto à capacidade de atendimento de cada sala (50%), à redução da jornada diária (3 h), à aquisição de equipamentos e materiais para higiene

e limpeza,  à organização e adequação dos espaços escolares,  ao acolhimento às  crianças e famílias,  à informação às crianças,  famílias  e

funcionários, à formação de profissionais e às medidas e procedimentos de segurança adotados para o funcionamento da Unidade.

Atenciosamente, 

Waldina Vaz 
Supervisora Educacional 


