
CEI Idalina Caldeira de Souza Pereira 

Plano de retomada às aulas presenciais 2021 

Este plano foi baseado a partir do anterior elaborado com toda a equipe em dezembro de

2020,  nos cadernos 1 e 6 do Compromisso Campinas e na formação que tivemos com a

DEVISA no dia 21 de janeiro. Foi orientado pelo ofício recebido via SEI no dia 13 de janeiro

de 2021. 

Para elaborá-lo seguimos as diretrizes transversais presentes no Caderno 1: 

 1. Distanciamento Social  

2. Higiene Pessoal 

 3. Limpeza e higienização de ambientes, superfície e objetos  

4. Comunicação 

 5. Monitoramento das condições de saúde 

 

O CEI Idalina Caldeira de Souza Pereira é composto por duas turmas de agrupamento I, três

turmas de agrupamento  II  (integrais)  e quatro turmas de agrupamento  III,  sendo duas no

período  da  manhã  e  duas  no  período  da  tarde.  Considerando  as  orientações  do  ofício

mencionado acima, vamos receber de forma presencial os agrupamentos III, sendo 50% da

turma a cada semana, em 3 horas diárias por período. 

Temos matriculados até o momento entre 29 e 30 crianças para cada turma: 29 AG III A, 30

AG III B, 29 AG III C e 30 AG III D.  Portanto, em torno de 15 crianças por dia voltará a

frequentar a escola de cada turma, sendo 30 por período. Essas crianças serão divididas entre

4   salas (as salas dos agrupamentos II e III) e caso seja possível, as professoras, agentes de

Educação Infantil e monitoras dos demais agrupamentos também ficarão com essas crianças

para  além  das  professoras  dos  agrupamentos  III,  para  que  fique  o  mínimo  de  crianças

possível dentro do mesmo espaço. No momento, temos três professoras efetivas em nossa

unidade, uma do AG III A, AG III B e AG II C, todas no período da manhã. Aguardamos a

nomeação das professoras que faltam, pois temos nove turmas. Também temos 18 agentes de

Educação  Infantil  efetivas  e  no  ano  passado  tínhamos  o  total  de  24  (sendo  6  agentes

contratadas). A equipe gestora também está incompleta, apenas com a diretora e a orientadora

pedagógica. 

Nessas condições e contando que  vamos distribuir as crianças presentes do agrupamento III

diariamente entre as equipes de trabalho disponíveis,  dentro de cada sala ficarão 8 crianças

no máximo, teremos 4 mesas (de seis lugares cada) e as crianças serão divididas em duplas

em cada mesa, para assim manter o distanciamento mínimo entre as crianças. Com elas, as



agentes  de Educação Infantil  e professoras dos agrupamentos I  e II ficarão divididas por

equipe.   

 Os critérios para divisão das crianças por turma entre as semanas, bem como a divisão da

metade  da sala  pelas  4 salas  disponíveis  na unidade serão organizadas  com toda equipe,

durante as RPAIs que acontecerão no mês de fevereiro de 2021. Também pensaremos em

como  dividir  as  equipes  de  trabalho  a  partir  do  retorno  presencial  de  toda  equipe  entre

professoras e agentes/monitoras. 

 Após o tempo presencial  com as crianças as professoras e equipes deverão interagir  nos

grupos de WhatsApp e Facebook da escola com as outras turmas: agrupamento I,  II e as

crianças  do  agrupamento  III  que  estarão  em  casa  na  semana.  Também  vamos  resolver

detalhes dessa organização bem como o planejamento após o retorno das férias da equipe. 

Teremos  duas  reuniões  on-line  no  dia  03  de  fevereiro  com as  famílias  que  foi  marcada

anteriormente durante o período de matrículas e rematrículas em 2020, sendo uma de manhã

com as agentes e professoras que trabalham no período da manhã e outra à tarde, com agentes

e professoras que trabalham nesse período. 

Nessa reunião, as famílias de todos os agrupamentos vão ficar cientes deste plano estrutural,

das  turmas  que  retornarão  presencialmente  e  das  turmas  que  serão  atendidas  através  do

teletrabalho. Também será a primeira oportunidade de as famílias conhecerem as professoras

e agentes que vão trabalhar com seus filhos neste ano letivo. 

As famílias serão comunicadas através dos grupos de Whatsapp, pois temos um grupo para

cada turma, tanto dessa reunião quanto outros avisos importantes, assim como na página de

Facebook da unidade. 

Nas  duas  primeiras  semanas  pretendemos  fazer  o  acolhimento  das  crianças  em  horário

reduzido de duas horas para que o tempo seja disponibilizado especialmente para que as

crianças se habituem com as novas regras de convivência na escola, entre pares, criança e

adultos,  utilização  dos  espaços,  momentos  de  higiene,  alimentação,  entrada,  saída,  entre

outros. Serão duas semanas porque vamos fazer o acolhimento primeiro com as turmas da

primeira semana e depois com as outras crianças que representam a outra metade das turmas. 

Vamos  organizar  a  entrada  em  três  fases  diferentes,  para  que  seja  possível  aferir  a

temperatura de todos: às 7h com os funcionários, agentes de Educação Infantil, professoras e

equipe gestora. Às 7h10 é a entrada das crianças da turma A; às 7h20 será a entrada das

crianças da turma B. 

No período da tarde o mesmo vai acontecer: às 12h com as agentes de Educação Infantil, às

13h com as professoras, às 13h10 entrada do AG III C e 13h20 entrada do AG III D. 



 A entrada da escola estará sinalizada do portão até o primeiro pátio em frente as salas da

equipe gestora. Cada criança virá acompanhada de um único adulto e aguardará, respeitando

o distanciamento de 1,5 m no pátio. Uma pessoa ficará responsável por aferir a temperatura

de cada criança, disponibilizar álcool gel em suas mãos para a higienização e borrifar álcool

70º em sua bolsa e orientá-la a passar os pés sobre o tapete sanitizante. 

No portão de entrada temos um dispenser de álcool gel e teremos uma placa indicando o uso

obrigatório de máscara e um indicativo da direção que todos devem entrar, além de adesivos

no chão indicando o distanciamento que deve ser respeitado. 

Depois, as crianças vão seguir para o segundo pátio, em frente ao refeitório, onde as equipes

de  professoras  e  agentes  vão estar  disponíveis  para  recebê-las.  As crianças  vão aguardar

sentadas   nas cadeiras  previamente  organizadas  e higienizadas  do pátio.  Quando a turma

estiver completa a professora e equipe vai chamar as crianças aos poucos para lavarem as

mãos e seguirem para as salas.   

No primeiro pátio em que as famílias vão aguardar para a entrada também terá dispenser de

álcool  gel  sinalizado e placa indicando o uso de máscara obrigatório.  Onde há lavatórios

teremos placas que orientam a lavagem correta das mãos. Teremos dispenser de álcool gel

nas salas e cada profissional que acompanha as crianças terá uma  bolsa com uma embalagem

portátil de álcool gel e máscaras descartáveis acessíveis para disponibilizar para as crianças

que não trouxerem a troca ou sujar suas máscaras. 

Toda a sinalização da unidade será organizada conforme memorando SME/DEPE n°02/2021

sobre a Comunicação visual para prevenção à COVID-19.

Dentro das salas como já descrito anteriormente, as crianças vão sentar em duplas nas mesas,

mantendo  o  distanciamento.  A  Professora  e  a  equipe  farão  as  propostas  dentro  da  sala,

lembrando que as crianças deverão ter kits individuais de materiais para realizar as atividades

e  serão  utilizados  somente  brinquedos  laváveis  ou  possíveis  de  serem higienizados  com

álcool 70º. Quando as turmas deixarem as salas para usarem algum espaço externo ou  para se

alimentar, o espaço será higienizado. As salas estarão sempre com portas e janelas abertas

para deixá-las arejadas. 

A sala da secretaria de nossa unidade,  mais  conhecida como a sala em que ficam alguns

armários e o alarme, será disponibilizada para crianças ou adultos com algum sintoma de

COVID-19 para seu isolamento até que seja possível que vá embora da unidade. Essa sala

também foi reorganizada para que ficasse mais arejada. 

As turmas utilizarão os diferentes espaços externos da unidade divididas em pequenos grupos

(os mesmos divididos pelas salas) para brincarem e realizarem outras atividades ao ar livre.



Será criado um cronograma semanal (como é feito anualmente), com os dias e horários de

utilização de cada grupo. Após a utilização dos espaços e brinquedos, estes também serão

higienizados para o grupo do outro período utilizar. 

No momento da alimentação, as crianças serão organizadas de duas a três por mesa e no lugar

dos bancos, haverá cadeiras para demarcar o lugar que devem sentar. Também teremos ao

menos dois horários de refeição por período para manter o distanciamento entre as crianças.

Os alimentos não ficarão mais disponíveis para as crianças se autosservirem, as cozinheiras

irão fazê-lo. As crianças utilizarão uma máscara até o momento do lanche e outra máscara

após o lanche. 

Tanto os profissionais da limpeza quanto da cozinha deverão usar os EPIs (Equipamentos de

Proteção  Individuais)  necessários  para  suas  funções,  conforme  previsto  no  anexo  6  do

caderno 6 do Compromisso Campinas.

Na saída, as famílias vão retirar as crianças na sala, sendo 1 adulto por criança, de preferência

o mesmo que trouxe a criança no momento da entrada. Esses adultos vão passar pelo tapete

sanitizante antes de seguirem para as salas. Também serão orientados a higienizarem suas

mãos com álcool gel. 

As reuniões serão mantidas  de forma on-line,  seguindo orientações  do Caderno 1.  Ainda

organizaremos com as equipes os dias e horários que essas reuniões serão feitas. 

 


