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PLANO DE RETOMADA 
 

CEI BEM QUERER JOÃO BATISTA NARDI NETO 
 

2021 
 
 

Equipe Gestora Juliana Guarnieri 
Adriana Alves 

Número de Funcionários 

Gestão 02 

Docentes 07 

Administrativo 01 

Cozinha 03 

Limpeza 02 

Zelador 01 

Número de alunos da Unidade 165 

Número de alunos por período Manhã:77 
Tarde: 88 
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 PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA RETORNO AS AULAS 

Família e Alunos 

  COMO SERÁ FEITO? RESPONSÁVEL 

 Comunicação da escola com alunos e 
familiares 

Atendimento Individual com no máximo 1 pessoa por família, com uso 
obrigatório de máscaras e álcool gel 70% disponível na escola para 
higienização das mãos. 
 
Será colocado uma placa de acrílico no guichê de atendimento da secretaria 
para evitar o contato no horário de atendimento. 

Equipe Gestora 

Plano de Retomada das aulas Ligações às famílias, contato via WhatsApp e Reunião Online através da 
plataforma Google Meet, por turma. 

Equipe Gestora e 
Docentes 

Ensino não presencial combinado ao 
retorno das atividades presenciais com 
50% da turma atendidos, intercalando as 
semanas – (como será feito a divisão da 
escola) 

A divisão das turmas para atender 50% dos alunos ocorrerá semanalmente, 
essa seleção se dará partindo da ordem alfabética e em semana 
intercaladas. 

Equipe Gestora e 
Docentes 

Caso o aluno tenha que aguardar até que 
os pais venham buscá-lo se apresentar-se 
sintomático ou estiver passando mal, se 
machucar, etc. 

 O aluno será acompanhado por um adulto (usando EPIs adequados) até a 
varanda da Unidade Escolar e em local respectivamente demarcado, 
obedecendo o distanciamento de 1,5m.  
 
Ficará no aguardo do responsável legal chegar para leva-lo até um pronto 
atendimento. 
 

Equipe Pedagógica e 
Escolar 

Haverá garantia de distanciamento de 1,5 
m entre as pessoas? 

Sim, haverá garantia de distanciamento social entre os colaboradores 
e alunos. 

Toda a equipe escolar 
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Foram afixados nas paredes e no chão faixas e/ou cartazes de 
informação sobre as marcações de distanciamento de 1,5m. 
 
Afixados também cartazes em todos os ambientes da escola com a 
informação de capacidade máxima de pessoas permitida naquele 
local específico. 
 
Corpo Docente estará em trabalho contínuo de orientação as 
normatizações de respeito aos Protocolos Sanitários.  
 

 
  
 
 
 

PROVIDENCIAS ÁREAS COMUNS 

 COMO SERÁ FEITO?  RESPONSÁVEL 

Procedimentos para cuidado na 
entrada e saída dos alunos 

 Os alunos entrarão, um por vez, com aferição de temperatura, 
higienização das mãos com álcool gel 70% oferecido por uma monitora 
e encaminhados para a sala de aula. 
 
Também haverá o recolhimento das mochilas para as devidas 
higienização em local respectivamente demarcado. 

Monitoras 

 Procedimentos para cuidado no Pátio Cartazes informativos tais como: Higienize suas mãos ou use álcool 
Gel, Uso de Máscara obrigatório, Mantenha distância mínima de  1,5m, 
etc. 

Toda a equipe escolar 

Haverá garantia de distanciamento 
físico de 1,5m entre as pessoas? 

Sim, haverá garantia de distanciamento social entre os colaboradores 
e alunos. 

Toda a equipe escolar 



GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 
CEI – JOÃO BATISTA NARDI NETO 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      diretoriastella@anabrasil.org      
      Rua Rafael de Paula de Oliveira, 93 – Jd. Stella 
     CEP: 13052-405 – Campinas/ SP 

Foram afixados nas paredes e no chão faixas e/ou cartazes de 
informação sobre as marcações de distanciamento de 1,5m. 
 
Afixados também cartazes em todos os ambientes da escola com a 
informação de capacidade máxima de pessoas permitida naquele 
local específico. 
 
Corpo Docente estará em trabalho contínuo de orientação as 
normatizações de respeito aos Protocolos Sanitários.  
 

 
 
 
 

PROVIDÊNCIAS COZINHA E REFEITÓRIO 

 COMO SERÁ FEITO? RESPONSÁVEL 

Procedimentos para cozinha: cuidado 
no preparo e manipulação de 
alimentos 

 Lavar os alimentos, uso de sanitizantes, armazenamento adequado, 
Uso de EPEIs adequados na hora do preparo e montagem dos pratos. 

 Equipe da Cozinha 

Procedimentos para higienização dos 
utensílios 

 Será realizado a limpeza e higienização com água quente, sabão e 
álcool comum antes e após o uso nas refeições 

Equipe da Cozinha 

Procedimentos para higienização do 
refeitório. 

Limpeza geral na entrada, saída e a cada 3 horas durante o 
funcionamento da Unidade Escolar, com uso de água sanitária comum 
devidamente diluída em água, detergente e álcool. 
 
Limpeza das mesas e bancos com álcool e detergente a cada troca de 

 Equipe da Limpeza 
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turma. 

Procedimentos para cuidado no 
servimento dos alimentos. 

O servimento será realizado pelas equipes da cozinha com uso de 
EPEIs (Avental, máscara, Luva e protetor facial e óculos de proteção) 
e servimento de  pratos prontos para os alunos. 

Equipe da Cozinha 

Haverá garantia de distanciamento 
físico de 1,5 m entre as pessoas? 

Sim, haverá garantia de distanciamento social entre os colaboradores 
e alunos. 
Foram afixados nas paredes e no chão faixas e/ou cartazes de 
informação sobre as marcações de distanciamento de 1,5m. 
 
Afixados também cartazes em todos os ambientes da escola com a 
informação de capacidade máxima de pessoas permitida naquele 
local específico. 
 
Corpo Docente estará em trabalho contínuo de orientação as 
normatizações de respeito aos Protocolos Sanitários.  
 

Toda equipe escolar 

 
 
 
 
 

 PROVIDÊNCIAS SANITÁRIOS 

  COMO SERÁ FEITO?  RESPONSÁVEL 

Procedimento e frequência para 
higienização das instalações 
sanitárias? 

Limpeza e higienização na entrada, saída e a cada três horas durante 
o funcionamento da Unidade Escolar, com: sabão em pó, água 
sanitária, desinfetante e álcool líquido, borrifador, vassoura, rodo, 

Equipe da Limpeza 
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esponja, e pano de chão ou mais vezes se houver necessidade. 
 
Manutenção periódica conforme o uso de cada turma borrifando álcool 
líquido nas instalações sanitárias. 

Haverá garantia de distanciamento 
físico de 1,5 m entre as pessoas entre 
as pessoas ? 

Sim, haverá garantia de distanciamento social entre os colaboradores 
e alunos. 
Foram afixados nas paredes e no chão faixas e/ou cartazes de 
informação sobre as marcações de distanciamento de 1,5m. 
 
Afixados também cartazes em todos os ambientes da escola com a 
informação de capacidade máxima de pessoas permitida naquele 
local específico. 
 
Corpo Docente estará em trabalho contínuo de orientação as 
normatizações de respeito aos Protocolos Sanitários.  
 

Toda equipe escolar 

 
 
 
 

 EPIs – TODOS OS FUNCIONÁRIOS 

  COMO SERÁ FEITO? RESPONSÁVEL 

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

Será oferecido a orientação sobre como realizar a troca e o descarte 
(em local específico) de cada EPIs. Para toda equipe escolar. 
 
Máscara: Será orientado aos colaboradores como colocar e retirar as 
máscaras com segurança, bem como a troca de máscara a cada 3 

Equipe Gestora 
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terceirizados da limpeza, cozinha, 
terceirizados? Haverá troca de quanto 
em quanto tempo? 

horas do dia e o descartar em local específico. 
 
Além de oferecer informações e demais EPIs, como: Protetor Facial 
(Flip Shield), Luvas descartáveis, óculos de proteção, etc. 
 

Caso o funcionário apresente-se 
sintomático ou estiver passando mal, 
se machucar, etc. 

Caso o funcionário apresente-se sintomático ou passe mal, o RH será 
comunicado imediatamente sobre o caso, bem como a equipe que 
trabalha diretamente com o mesmo. 
 
Nos casos de sintomas estando o funcionário nas instalações da 
escola, será orientado a buscar orientação médica imediatamente. 
 
Na situação do funcionário passar mal estando em casa, será 
orientado a não vir na escola e buscar auxílio médico. 
  

Equipe Gestora 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS PARA AS SALAS DE AULA 

 COMO SERÁ FEITO?  RESPONSÁVEL 

Procedimentos para higienização das 
salas de aula. 

Haverá álcool gel disponível, álcool líquido em borrifadores, panos 
para limpeza de superfície, para higienização das mesas e cadeiras. 
 
Afixados cartazes informativos para orientação 

Equipe gestora 

Qual a frequência prevista de  As salas serão limpas três vezes ao dia com desinfetante, água 
sanitária diluída e álcool líquido e mais vezes havendo necessidade. 

 Equipe da limpeza 
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higienização das salas de aula (piso, 
mesa, carteiras, grades, puxador de 
porta, etc) e de superfícies tocadas por 
muitas pessoas (corrimão, maçanetas, 
grades, etc)? 

 

Haverá garantia de distanciamento 
físico de 1,5 m entre as pessoas? 

Sim, haverá garantia de distanciamento social entre os colaboradores 
e alunos. 
Foram afixados nas paredes e no chão faixas e/ou cartazes de 
informação sobre as marcações de distanciamento de 1,5m. 
 
Afixados também cartazes em todos os ambientes da escola com a 
informação de capacidade máxima de pessoas permitida naquele 
local específico. 
 
Corpo Docente estará em trabalho contínuo de orientação as 
normatizações de respeito aos Protocolos Sanitários.  
 

Toda equipe escolar 

Haverá intervalos entre aulas, troca de 
professores, como evitarão 
aglomerações? 

Não haverá intervalos entre aulas e nem trocas de professores - 

Se houver falta de professor, como 
evitarão aglomerações, onde os alunos 
permanecerão? 

O professor será substituído pelo Orientador Pedagógico e a rotina 
dará sequencia no planejado. 

 Orientador Pedagógico 
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PROCEDIMENTOS PARA A SALA DE GESTÃO E SECRETARIA 

 COMO SERÁ FEITO?  RESPONSÁVEL 

 Procedimentos para higienização das 
salas da Gestão 

Limpeza realizada três vezes ao dia com uso de desinfetante, água 
sanitária, álcool líquido, alcool gel 70% em cada mesa. 

Equipe da limpeza 

Procedimentos para higienização e 
cuidado no atendimento da 
Secretaria 

Limpeza realizada três vezes ao dia com uso de desinfetante, água 
sanitária, álcool líquido, alcool gel 70% em cada mesa. 

Equipe da limpeza 

Haverá garantia de distanciamento 
físico de 1,5 m entre as pessoas? 

 Sim, haverá garantia de distanciamento social entre os 
colaboradores e alunos. 
Foram afixados nas paredes e no chão faixas e/ou cartazes de 
informação sobre as marcações de distanciamento de 1,5m. 
 
Afixados também cartazes em todos os ambientes da escola com a 
informação de capacidade máxima de pessoas permitida naquele 
local específico. 
 
Corpo Docente estará em trabalho contínuo de orientação as 
normatizações de respeito aos Protocolos Sanitários.  
 

Toda equipe escolar 

 
 
 
 
 
 
 


