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INTRODUÇÃO 
   Ao início do período de Pandemia no Brasil em março de 2020, assim 

como todos, nossa escola foi surpreendida com o rompimento brusco e 

inesperado das atividades presenciais que estávamos desenvolvendo. O medo 

e a insegurança prevaleciam e fomos pouco a pouco aprendendo a lidar com o 

cenário que se impunha diante de nossos olhos, bem como a construir um 

trabalho social e pedagógico diante do contexto que se instalara em nossas 

vidas. 
 Passados dez meses, inúmeras vidas foram perdidas em decorrência do 

agravamento da doença em nosso país, e nos encontramos em uma situação na 

qual a Covid-19 permanece representando um grande risco a nossa população, 

inclusive com o surgimento de variantes do vírus com a possibilidade de maior 

potencial de contágio.  
Diferentes vacinas foram desenvolvidas pelo mundo, no entanto a 

vacinação para todos ainda é uma realidade distante no Brasil. O processo de 

vacinação teve início há poucos dias e até o momento não conseguiu atender a 

todos os profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente do combate 

a Covid-19, grupo considerado prioritário para receber a vacina. Sendo assim, a 

prevenção e cuidados relacionados a higienização e distanciamento social 

seguem sendo nossa principal arma contra a doença. 
Nesse cenário muito tem se discutido sobre a reabertura das escolas e 

nós profissionais da unidade, temos abordado essa questão com frequência em 
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nossas reuniões virtuais. Lamentamos profundamente planejar e vivenciar um 

cotidiano com as crianças no qual protocolos sanitários passam a ser mais 

importantes que a natureza da escola de Educação Infantil, que por essência é 

baseada no afeto,  toque, proximidade, compartilhamento, interação, 

curiosidade, descobertas e na espontaneidade das crianças. 
O secretário de educação de nosso município, José Tadeu Jorge, tornou 

público recentemente que no dia 08 de fevereiro de 2021 o ano letivo terá início 

somente com atividades remotas para as crianças, conforme realizado em 2020. 
José Tadeu Jorge informou também que nossa cidade tem a previsão de 

retomada das atividades presenciais no dia 01 de março de 2021 para os alunos 

do Ensino Fundamental Regular, da EJA e do Agrupamento III da Educação 

Infantil. 
Cabe destacar que as crianças da creche não retornarão inicialmente. 

Existe um planejamento para que as crianças do Agrupamento II retornem na 

metade do mês de março e as crianças do Agrupamento I ao final de março. No 

entanto, ainda não foi divulgado o percentual de crianças que poderão frequentar 

a escola diariamente e por quantas horas. Até lá, a equipe de professores e 

agentes e monitores continuarão desenvolvendo com as crianças da creche o 

trabalho remoto, conforme realizado em 2020. 
É importante saber que tais datas podem ser alteradas em decorrência da 

situação da Pandemia no município. A secretaria de educação tem trabalhado 

em parceria com a área da saúde e de acordo com as determinações do governo 

do Estado.  
Para a retomada presencial em 01 de março com o Agrupamento III, 

planeja-se a frequência de 50% das crianças e redução da permanência na 

escola para três horas diárias. As crianças frequentarão a escola semana sim, 

semana não, sendo que em uma semana 50% das crianças do Agrupamento III 

frequentarão a unidade e na semana seguinte, a outra metade da turma é quem 

irá para a escola. Na semana em que estiverem em casa, as crianças 

desenvolverão propostas a partir de materiais encaminhados pelos professores 

para casa e/ou desenvolverão propostas virtuais. 
É importante destacar que o retorno presencial não é obrigatório, cabendo 

a cada família decidir se sente segurança ou não em levar sua criança para a 

escola no contexto da Pandemia. 
Diante disso, segue o plano de retorno presencial de nosso CEI, tomando 

por base as orientações que constam nos cadernos 1 e 6, Protocolo Sanitário 

Municipal, bem como orientações recebidas pela equipe de Vigilância Sanitária 
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de nosso município, Naed Sudoeste, profissionais do Centro de Saúde Vista 

Alegre, bem como formações pelas quais os profissionais da unidade passaram. 

Para elaborá-lo, foram consideradas as seguintes dimensões apontadas pelo 

Caderno 6: distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização dos 

ambientes, superfícies e objetos, comunicação, monitoramento das condições 

de saúde e na sequência estão apresentados dados quantitativos da unidade 

em relação a seu quadro de funcionários e crianças matriculadas. 
Por fim, cabe destacar que nossa unidade possui a declaração de 

estabelecimento responsável. 
 

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL: 
1.1 - Momentos de Entrada e Saída: 
Como medida para diminuir o fluxo diário de pessoas diariamente em 

nossa unidade, investiremos parte da verba extra destinada pela Prefeitura de 

Campinas às escolas para a compra de itens que previnam a disseminação da 

Covid-19, para instalação de sistema de som/inteforne no prédio da EMEI. Tal 

medida tornará possível eliminar o fluxo de familiares no interior da escola, uma 

vez que o referido sistema permitirá que o professor da turma tome ciência da 

chegada do familiar de cada criança e assim possa encaminhá-la para o portão 

de saída.  
Teremos tapetes sanitizantes na entrada de nossos dois prédios, bem 

como dispenser com álcool gel. 
Os horários de entrada e saída serão escalonados da seguinte forma, 

considerando a permanência de 3 horas:  

 

SALA DE 

REFERÊNCIA 
MANHÃ TARDE 

Salas 1 e 2 7h15 às 10h15 13h às 16h 

Salas 3 e 4 7h30 às 10h30 13h15 às 16h15 

Sala 5 7h45 às 10h45 13h30 às 16h30 
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De acordo com o planejamento para o ano de 2021, realizado junto ao 

Naed Sudoeste, nossa escola não receberá crianças do transporte fretado da 

Prefeitura. 

 

1.2 - Atendimento Secretaria: 
Desde o início da Pandemia temos priorizado a realização de atendimento 

da secretaria via Whatsapp. As famílias de nossa unidade, e a quem mais possa 

interessar atendimento por parte da escola, tem a disposição 4 números de 

contato com Whatsapp, amplamente divulgados na página da escola no 

Facebook e em cartaz fixado na entrada da unidade. Além disso, as famílias 

também podem entrar em contato pelo telefone da creche. 
Para os casos em que se fizer necessário, podemos realizar chamada de 

vídeo. Dessa forma, todo o trabalho administrativo da escola tem sido realizado 

sem prejuízos, inclusive com o envio de documentos. 
Em caso de extrema necessidade, realizaremos atendimento presencial, 

mediante agendamento (para evitar aglomerações) e solicitaremos que a pessoa 

atendida não leve acompanhante, utilize máscara e leve sua própria caneta.  
O espaço destinado ao atendimento ao público da secretaria de nossa 

unidade possui uma proteção de vidro, onde há espaço somente para a entrega 

de documentos. Tal proteção foi instalada pouco antes da Pandemia e será um 

importante item de proteção para os funcionários da unidade e comunidade, caso 

não reste outra alternativa ao atendimento presencial. 
 

1.3 - Cotidiano com as crianças: 
Conforme citado acima, nosso município prevê a retomada das atividades 

presenciais no dia 01 de março de 2020 com 50% das crianças do Agrupamento 

III. Nossa unidade possui 10 turmas dessa faixa etária, 5 turmas no período da 

manhã e 5 turmas no período da tarde, com 30 crianças matriculadas em cada 

turma. Sendo assim, no momento do retorno estaremos presencialmente com 

15 crianças na primeira semana, e na semana seguinte com as outras 15 por 

turma, totalizando 150 crianças frequentando a unidade diariamente. Na semana 

em que estiverem em casa, as crianças continuarão recebendo propostas 

virtuais como em 2020 e/ou levarão materialidades da escola. 
No momento em que estiverem na sala de referência ou no refeitório será 

mantido distanciamento de 1,5 m entre as crianças, de modo que os bancos do 

refeitório serão retirados e substituídos por cadeiras respeitando o 

distanciamento necessário, bem como as cadeiras da sala de referência. Em 
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outros espaços, as crianças serão constantemente orientadas a manterem o 

distanciamento. 
Nossa organização prevê que crianças de turmas diferentes não se 

encontrem ao longo do dia. Momentos de refeição serão realizados no refeitório 

uma turma de cada vez, ou quando possível/necessário nas próprias salas de 

referência. 
Atividades ao ar livre podem ocorrer, com revezamento dos espaços 

disponíveis entre as turmas. Os brinquedos do parque não serão utilizados. 
Ao longo do dia as crianças serão orientadas a lavarem as mãos e 

higienizarem as mesmas com álcool gel com frequência, serão orientadas a 

utilizarem máscara e sobre a importância de manter o distanciamento de seus 

amigos. Conforme divulgado pelo atual governo municipal, cada criança 

receberá um kit com 4 máscaras reutilizáveis e um frasco de álcool gel. 
Em nossa unidade realizamos o dia do brinquedo uma vez na semana 

com as crianças do agrupamento III. Nesse dia as crianças trazem um brinquedo 

de casa para compartilhar com seus amigos. Enquanto o período de Pandemia 

durar, tal atividade estará suspensa. Do mesmo modo, estará suspensa qualquer 

proposta pedagógica que envolva a manipulação de alimentos (degustação ou 

culinária), o empréstimo de livros, bem como a atividade diária de escovar os 

dentes no ambiente escolar. 
            

2. HIGIENE PESSOAL 
As crianças serão orientadas e auxiliadas pelos educadores diariamente 

a lavarem as mãos com água e sabão líquido ou utilizarão álcool gel 70% nos 

momentos de entrada e saída, antes e após as refeições, uso do banheiro, e 

após brincarem ao ar livre. Conforme orientação do Departamento de Vigilância 

Sanitária, realizamos uma compra de lixeiras com pedal e tampa, sendo assim 

todas as lixeiras da unidade serão trocadas. 
Solicitaremos às famílias que as crianças venham para a escola utilizando 

máscara. Teremos à disposição máscaras descartáveis para os casos de 

necessidade.  
Como já ocorre nos períodos de funcionamento normal da unidade, as 

cozinheiras estarão sob orientação e supervisão da Coordenadoria de Nutrição 

de nosso município, bem como de supervisores da empresa responsável pela 

contratação das mesmas. Diante disso, a escola seguirá as orientações dessas 

instâncias e recomendações do Protocolo Sanitário de nossa cidade. 
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No que diz respeito a orientação dos profissionais, conforme as 

indicações da Anvisa, todos serão orientados com frequência quanto ao uso de 

máscara durante todo o tempo em que permanecerem na unidade e higienização 

constante das mãos com sabão líquido ou álcool gel 70%. Tais recomendações 

serão informadas em momentos de reunião com o grupo e reforçadas com 

frequência via grupos de Whatsapp.  
Com a verba extra destinada pela Prefeitura, também será realizada a 

compra de óculos de proteção e aventais para os funcionários. Luvas 

descartáveis e álcool 70% líquido e gel já faziam parte de nossa previsão habitual 

de gastos, mas ampliamos essa compra com auxílio da verba extra. Conforme 

divulgado pelo atual governo municipal, cada funcionário receberá um kit com 2 

máscaras reutilizáveis e um frasco de álcool gel. 
 

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES, SUPERFÍCIES 

E OBJETOS 
         A equipe de limpeza de nossa unidade passará pelo treinamento 

oferecido pelo Departamento de Vigilância Sanitária de nosso município, antes 

que as crianças voltem a frequentar a escola. Fixaremos na lavanderia da EMEI 

e creche cartazes com protocolos de limpeza a serem seguidos pela equipe 

responsável.  
 Os espaços da escola e equipamentos passarão por constante 

higienização, daí a importância do período de atendimento ser reduzido para que 

mesas, cadeiras, brinquedos e chão das salas de referência possam ser 

devidamente higienizados, assim como as áreas comuns. 
Os brinquedos e jogos pedagógicos que não podem ser higienizados ou de difícil 

higienização não serão utilizados enquanto durar a Pandemia. Já os brinquedos 

e jogos utilizados serão higienizados ao final de cada período. 
       Na EMEI de nossa unidade as mochilas das crianças permanecem 

penduradas do lado de fora da sala ao longo de todo o dia. Após a entrada das 

crianças, um funcionário da unidade borrifará álcool 70% nas mochilas. 
 

4. COMUNICAÇÃO 
       Nossa comunicação com os familiares, enquanto durar o período de 

Pandemia, se dará prioritariamente via Whatsapp nos grupos das turmas (e no 

particular quando necessário), bem como pela página da escola no Facebook. 
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        Conforme anunciado pelo secretário de educação, o ano de 2021 terá 

início com atividades remotas do mesmo modo que o ano de 2020 foi finalizado. 

Sendo assim, os familiares continuarão recebendo os materiais produzidos para 

as crianças, pelos professores e a equipe de agentes e monitores, nos grupos 

de Whatsapp das turmas e pela página da escola no Facebook. Além disso, 

continuarão recebendo informações sobre as diferentes propostas realizadas 

pela escola como lives com as crianças e reuniões com as famílias.  
Do mesmo modo procederemos no momento em que as crianças 

retornarem presencialmente à escola, haja vista que é previsto um retorno em 

sistema de revezamento com 50% das crianças do Agrupamento III a partir de 

01 de março. Sendo assim, as propostas remotas e/ou envio de materialidades 

permanecerão para as crianças da creche, e para as crianças da EMEI na 

semana em que não estiverem frequentando a escola. 
       No momento em que ocorrer o retorno presencial, as famílias assinarão 

um documento no qual se comprometerão a não levar a criança para a escola 

caso a mesma ou qualquer familiar que more na mesma casa, tenha tido febre 

ou sintomas de gripe. A escola lembrará as famílias com frequência desse 

importante compromisso. 
 Nesse sentido, frequentemente realizaremos um trabalho de 

sensibilização junto às famílias e comunidade do entorno, alertando para a 

importância de se manter os cuidados de prevenção a Covid-19 nesse momento. 

Por mais que muito tempo tenha se passado, a Pandemia ainda não acabou e a 

vacina ainda não está disponível para todos.  
Fixaremos cartazes informativos sobre medidas de prevenção a Covid-19 com 

orientações à comunidade escolar no hall de entrada da EMEI e creche, 

refeitórios e pátios. 
   Nossa unidade possui parceria com o Centro de Saúde Vista Alegre para 

onde serão encaminhados os casos de febre ou sintomas gripais que surgirem 

na escola, bem como onde recorreremos para esclarecer nossas dúvidas, 

sempre que necessário. 

     
5. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

      Diariamente a temperatura das crianças será aferida, no momento da 

entrada, pelo funcionário que estiver no portão para receber as crianças. 
 Caso alguma criança apresente febre ou outro sintoma de atenção ao 

longo do dia, entraremos em contato com a família para que busque a criança e 
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a leve ao Centro de Saúde. A criança aguardará a chegada da família isolada 

das demais crianças da turma, na sala de reuniões da escola, na companhia de 

um profissional da unidade. No momento em que a família chegar, será entregue 

a mesma um encaminhamento da escola que deverá ser entregue ao médico 

que atender a criança, para que o mesmo possa relatar à escola as condições 

de saúde da criança e quando a mesma poderá voltar a frequentar o ambiente 

escolar. É imprescindível que a família entregue esse documento na escola no 

momento em que a criança puder voltar a frequentar a unidade. 
 Da mesma forma será realizado com os profissionais da escola em caso 

de febre ou sintomas de gripe. Os mesmos deixarão a unidade, procurarão 

atendimento de saúde e só retornarão ao trabalho após passado o tempo 

solicitado pelo médico. 
  

6. DADOS DA UNIDADE 

 

Período de funcionamento da unidade: 7h às 18h 

 

Quadro de profissionais: 
Setor Quantidade 

Equipe Gestora 3 

Professores 14 

Agente e Monitores 21 

Limitados/readaptados 3 

Cozinha 5 

Limpeza 6 

Zeladores 2 

Vigilantes 2 

 Total:56 
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Crianças matriculadas: 
Total de crianças matriculadas na 

unidade 
400 

Total de crianças manhã 150 

Total de crianças tarde 150 

Total período integral 100 

 
Campinas, 28 de janeiro de 2021. 

 

 


