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CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES

CEI PROFª LUCIANE RIBEIRO VILELA
Período de funcionamento: Manhã – 07:00 – 12:00  
                                             Tarde: 12:00 – 17:00
Total de turmas: 14 
Total de alunos: Aproximadamente 420
Número de alunos por período: Aproximadamente 210
Total de funcionários: 34
Equipe gestora: 4
Docentes: 14
Administrativo: 01
Limpeza: 5
Cozinha: 4
Zeladores e vigilantes: 6

CEI SOSSEGO DA MAMÃE
Período de funcionamento: Manhã – 07:00 – 12:00  
                                             Tarde: 12:00 – 17:00
Total de turmas: 4 
Total de alunos: Aproximadamente 80
Número de alunos por período: Aproximadamente 40
Total de funcionários: 13
Equipe gestora: 4
Docentes: 4
Administrativo: 
Limpeza: 2
Cozinha: 1
Zeladores: 2

Providências de segurança para retorno as aulas

Família e Alunos

Como será feito? Responsável 

Comunicação da escola 
com alunos e familiares

 Atendimento 
presencial com 
agendamento aos 
pais;

 Atendimento por 
contato telefônico;

 Atendimento pelo 
Watsaap da escola;

 Uso de canais como 
faceboock da escola, 
instagram, etc.

 Equipe gestora;

 Agente de apoio;

 Porfessores.



 Murais no portão;

Plano de Retomada as 
aulas presenciais 

- Produção de vídeo (lúdicos
e ilustrativos), a ser postado
no Facebook e no WhatsApp

da escola, sobre como
devem proceder antes,

durante e depois da aula.
Disponibilizar também em

material impresso.

 Os Materiais de divulgação  
devem conter as seguintes 
orientações:

 crianças e familiares
devem lavar as 
mãos antes de sair 
de casa;

 criança deve ir ao 
banheiro antes de 
sair de casa (para 
reduzir pelo menos 
uma ida ao banheiro
da escola);

 como criança deve 
usar o banheiro;

 como crianças 
devem 
cumprimentar as 
pessoas;

 Como higienizar as 
mãos;

 Etiqueta 
respiratória; 

 Crianças e 
familiares devem 
lavar as mãos 
quando chegarem 
em casa;

 Equipe gestora;

 Agente de apoio;

 Porfessores.



 Crianças e 
familiares devem 
tomar banho e 
trocar de roupa 
quando chegarem 
em casa;

 Assinatura de um 
Termo de 
Responsabilidade 
para buscar a 
criança 
imediatamente se 
informada sobre a 
verificação de 
qualquer sintoma na
criança.

 Solicitar que cada 
família determine, 
se possível, apenas 
um responsável por 
trazer e buscar a 
criança, para limitar 
o número de adultos
que frequentarão a 
escola.

 Suspender o uso de
mochilas, salvo 
exceções.

Haverá Ensino não 
presencial combinado ao 
retorno das atividades 
presenciais ? 

 Divisão por ordem 
alfabética;

 Dar continuidade ao 
ensino híbrido com 
propostas semanal de
atividades 
respeitando as 
singularidades da 
faixa etária atendida.

 Equipe gestora;

 Professores;

Caso o aluno tenha que 
aguardar até que os pais 
venham buscá-lo se  

- No Cei Profª Luciane R 
Vilela e Sossego da Mamãe 
– o espaço será organizado 

 Equipe gestora;

 Agente de apoio;



apresentar-se sintomático 
ou estiver passando mal, se
machucar, etc. 

na sala dos professores.

Em relação aos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) 

 - Controle da aglomeração 
no portão da escola, com 
colocação de pedestal  de 
àlcool em gel e fitas 
divisórias, marcações no 
chão, presença de um 
responsável para a 
organização de 
distanciamento.

-  Entrada das crianças 
deverá ser realizada em 
horários diferentes, com 
intervalo entre cada grupo, 
para evitar aglomerações no
portão ( de 10 em 10 
minutos)

- Aferição de temperatura 
com termômetro adequado 
(que mede temperatura 
corporal)

- Zeladores, equipe gestora e
professores.

Caso o aluno se esqueça 
de trazer seus pertences 
individuais (máscara, 
garrafinha de água, etc)

- Não adotaremos garrafinha
de água, pois não se aplica 
para a faixa etária atendida, 
será fornececido uma jarra 
de água com  tampa e copos
descartáveis na sala. Para 
evitar o trânsito dentro da 
escola e também a 
exposição, o menos 
possível,  das crianças e 
adultos ao contato com 
torneiras. 

- Equipe gestora e 
professores

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

- Haverá marcações de 
distanciamento na entrada 
até a secretaria de pelo 
menos 1,5. Os espaços 
serão indicados com a 
quantidade máxima 
permitida de pessoas e 
orientações de segurança e 

- Equipe gestora, 
colaboradores da limpeza,



etiqueta sanitária  

Providências  Áreas Comuns

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
cuidado na entrada e saída 
dos alunos 

 Entrada:  
Atendimento no 
portão na entrada  de 
alunos, com emtrada 
de 10 em 10 minutos, 
uso de àlcool em gel 
e aferição de 
temperatura, 
direcionamento/condu
ção das crianças para
as salas,

 Saída: com espaço 
de 10 minutos entre 
cada turma, 
higienização das 
mãos das crianças.  

- Zeladores, equipe gestora e
professores.

Procedimentos para 
cuidado no Pátio 

- Marcações de 
distanciamento nos bancos, 
na  fila para pegar a 
merenda, painéis indicativos 
de direção, de limites de 
pessoas, de orientação para 
o uso obrigatório de 
máscaras e atitudes de 
segurança e etiqueta 
sanitária. 

- Equipe gestora, 
colaboradores da limpeza, 
professores.

Como e com qual 
frequência haverá 
higienização das superfícies
nas áreas comuns da 
biblioteca 

 Não se aplica 

Como e com qual 
frequência haverá 
higienização das superfícies
nas áreas comuns da sala 
de informática 

Não se aplica

Como e com qual 
frequência haverá 

Não se aplica



higienização das superfícies
nas áreas comuns do 
laboratório 

 Procedimentos para 
higienização da Quadra 

Não se aplica

Procedimentos para 
higienização das escadas e 
corrimões - corredores 

Não se aplica

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

 Haverá marcações de 
distanciamento na entrada 
até a secretaria de pelo 
menos 1,5. Os bancos do 
refeitório serão marcados 
com fitas indicativas de 
distanciamento, os espaços 
serão indicados com a 
quantidade máxima 
permitida de pessoas e 
orientações de segurança e 
etiqueta sanitária.

Providências Cozinha e Refeitório

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
cozinha: cuidado no preparo
e manipulação de alimentos

- Não terá autoserviço, 
sendo prato feito entregue 
para a criança.

Cozinheiras

Procedimentos para 
higienização dos utensílios 

- Antes e depois de servir 
com uso de sabão de àlccol.

Cozinheiras

Procedimentos para 
higienização do refeitório 

- Refeitório ( bancos e 
mesas) serão higienizados 
com água e sabão e àlcool, 
antes e depois de refeição.

Colaboradores da limpeza

Procedimentos para 
cuidado no servimento dos 
alimentos 

- Preparar o serviço para as 
crianças, higienização dos 
utensílios antes e após.

- Cozinheiras

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

 Haverá marcações de 
distanciamento. Os bancos 
do refeitório serão marcados

- Equipe gestora e 
colaboradores da limpeza



com fitas indicativas de 
distanciamento, os espaços 
serão indicados com a 
quantidade máxima 
permitida de pessoas e 
orientações de segurança e 
etiqueta sanitária.

Providências Sanitários

Como será feito? Responsável 

Procedimentos e frequência
para higienização das 
instalações sanitárias ? 

- Limpeza períodica das 
descargas, torneiras e vasos
a cada três horas com 
água , sabão e àlccol. 
Orientações de etiqueta 
sanitária afixadas banheiros,
disponibilização de àlccol 
em gel em todos os espaços
das escolas, especilamente, 
os lugares de maior 
circulação.

- Colaboradores da limpeza

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

 Haverá marcações de 
distanciamento. Os  espaços
serão indicados com a 
quantidade máxima 
permitida de pessoas, 
orientações de segurança e 
etiqueta sanitária.

Equipe gestora

Procedimentos para as salas de aula

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
higienização das salas de 
aula 

- Será disponibilizado àlccol 
em gel que será ministrado 
com a supervisão do 
professor, toalhas de papel, 
etc. As crianças serão 
orientadas para a 
importância da hisgienização
das mãos como também 

- Colaboradores da limpeza e
professores



sobre os hábitos saudáveis 
para  manter a saúde do 
corpo e a etiqueta sanitária 
ressaltando porque devemos
usar a máscara.

Qual a frequência prevista 
de higienização das salas 
de aula (piso, mesa, 
carteiras, grades, puxador 
de porta, etc) e de  
superfícies tocadas por 
muitas pessoas (corrimão, 
maçanetas, grades, etc)? 

 Maçanetas de todos 
os ambientes, 
torneiras, descargas, 
no mínimo a cada três
horas e sempre que 
se fizer necessário.

 Cadeiras e mesas 
infantis: antes da 
entrada e depois da 
saída das crianças 
com àgua, sabão e 
em seguida àlcool.

 Refeitório: mesas e 
bancos antes e após 
cada turma ser 
servida.

 Brinquedos antes da 
entrada e após a 
saída das crianças 
com àlcool.

 Materias: Sabão, 
álcool, etc.

- Colaboradores da limpeza e
professores

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

 Haverá marcações de 
distanciamento. Os espaços 
serão indicados com a 
quantidade máxima 
permitida de pessoas e 
orientações de segurança e 
etiqueta sanitária,.

Equipe gestora,  
colaboradores da limpeza e 
professores

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

Não se aplica

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

- Na falta de professor os 
alunos permanecerão nas 
salas sob a supervisão e 
cuidados de um adulto.

Equipe da gestora



? 

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

Como será feito? Responsável 

 Procedimentos para 
higienização das salas da 
Gestão

Marcação de 
distanciamento, limpeza 
periódica de três em três 
horas de teclados de 
computador, telefones, 
balcão de atendimento, 
barreira sanitária nas mesas,
etc.

Colaboradores da limpeza e 
equipe gestora.

Procedimentos para 
higienização e cuidado no 
atendimento da

Secretaria 

Marcação de 
distanciamento, limpeza 
periódica de três em três 
horas de teclados de 
computador, telefones, 
balcão de atendimento, 
barreira sanitária nas mesas,
etc.

Colaboradores da limpeza e 
agente de apoio

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

 Haverá marcações de 
distanciamento na entrada 
até a secretaria de pelo 
menos 1,5. Uso de barreira 
sanitária no balcão,  os 
espaços serão indicados 
com a quantidade máxima 
permitida de pessoas e 
orientações de segurança e 
etiqueta sanitária. 

Equipe gestora

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, 
terceirizados? Haverá troca 

 Máscaras devem ser 
trocadas a cada duas 
horas.

 Toucas, aventais e 
própe uma vez ao dia 
para os que 
trabalham meio 

- Equipe gestora, agente de 
apoio, professores e 
funcionários terceirizados



de quanto em quanto 
tempo?

período.

 Facesheld deverão 
ser limpas a cada três
horas e não dispensa 
uso da máscara.

 Àlcool em gel deve 
ser utilizado sempre 
que necessário. 

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

- O funcionário que 
manifeste sintomas deverá 
ficar isolado em uma sala 
preparada para este fim e 
encaminhado para a 
assistência médica. Outro 
adulto deverá supervisionar 
e cuidar das crianças.

-Equipe gestor


