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Plano de Retomada das Aulas Presenciais 

 

Com a suspensão das aulas presenciais, como forma de conter a propagação do novo              

coronavírus, desde o mês de março de 2020, foram necessárias novas organizações em nossa              

unidade, tanto no atendimento às crianças e famílias de maneira virtual, como em repensar o               

espaço do prédio, para possibilitar o retorno o mais seguro possível, dentro das condições              

estruturais e físicas que dispomos. 

Neste sentido, pautados pelo Caderno 6: Protocolo Sanitário Municipal - Educação, e            

pelo Compromisso PMC - Manual do Gestor, elaborados pela Prefeitura de Campinas no ano              

de 2020, bem como a vistoria realizada pela DEVISA em 15/12/2020, apontaremos as ações              

previstas por esta unidade escolar, para o retorno às atividades presenciais, na data que for               

estabelecida pela SME1. 

 

1. Organização do atendimento  

 

O atendimento às crianças e famílias está sendo pensado de maneira a minimizar os              

riscos de propagação do coronavírus, bem como para evitar colocar em risco as trabalhadoras              

e trabalhadores de nossa unidade escolar. Neste sentido, elencamos alguns pontos de            

importantes alterações: 

 

a) Secretaria 

Buscando seguir os protocolos sanitários, iremos priorizar o atendimento às famílias           

de maneira remota (via whatsapp Business, telefone, e-mail ou facebook) ou com horário             

1 Previsão do retorno presencial para 01/03/2021 para o AGIII. 



agendado, para evitar aglomerações e espera no atendimento da secretaria. Como medida de             

segurança, foi instalado uma placa de acrílico, separando o público da equipe gestora, que              

fica no ambiente da secretaria. Além desta medida, instalamos dispenser de álcool em gel,              

para higienização das mãos antes do atendimento. Conforme orientações da DEVISA, foram            

colocadas sinalizações do uso de máscara obrigatório, identificação do álcool em gel e na              

entrada das famílias na unidade, será feita a aferição da temperatura, com o termômetro              

infravermelho. 

b) Salas de aula 

O atendimento nas salas de aula será realizado com apenas 50% da capacidade,             

buscando viabilizar o distanciamento de 1,5m entre as crianças, por 3h ao dia. As salas serão                

organizadas de maneira a retirar todos os mobiliários que não serão utilizados, deixando-os             

acomodados nas casinhas de boneca que não serão utilizadas neste momento, bem como a              

retirada de todas as cortinas. O distanciamento entre as crianças será realizado com tapetes de               

E.V.A higienizados diariamente com solução de água sanitária e água, bem como álcool             

70%. Todos os cartazes das salas foram retirados e foram instalados dispensers de álcool no               

interior das salas, na altura do adulto. A comunicação visual está sendo realizada pensando no               

entendimento para as crianças, sobre os cuidados necessários, tais como uso de máscara             

obrigatório nos AGIII, não compartilhamento de brinquedos.  

Todos os brinquedos que não forem laváveis (tais como peças de madeira, jogos de              

tabuleiro, pelúcia, tecido) estão sendo separados dos demais, ensacados e armazenados fora            

do alcance das crianças. Os brinquedos que são laváveis, serão disponibilizados em caixas de              

plástico, identificadas visualmente, e farão parte da rotina de limpeza diária (após o uso de               

cada turma), sem compartilhamento entre as crianças. As lixeiras das salas foram trocadas             

por lixeiras de pedal. 

Em razão do risco de deixar o álcool na altura das crianças, foram providenciados              

borrifadores em todas as salas, para que os educadores e educadoras façam a higienização das               

mãos das crianças com frequência dentro da sala. Cada sala também tem um termômetro              

infravermelho, para verificar a temperatura das crianças caso haja necessidade ao longo do             

período. 

Os materiais pedagógicos, tais como lápis, canetinha, giz de cera, serão utilizados de             

maneira individual, armazenados em potes com nome das crianças e não poderão ser             

compartilhados. 

Nas salas dos agrupamentos I e II, os colchonetes serão mantidos à uma distância de               

1,5m na hora do descanso das crianças e a divisão do espaço será realizado por tapetes                



maiores, em material lavável, mas considerando que crianças nesta faixa etária engatinham            

por todo o espaço e fica difícil conter o espaço onde circularão e garantir o distanciamento,                

sendo assim, será intensificada a rotina da limpeza e desinfecção destes ambientes. Foram             

retirados os “chupetários” de todas as salas do integral. 

As crianças que por ventura ao longo do período apresentarem febre ou algum             

sintoma, serão deslocadas para a biblioteca, que não será utilizada neste momento, ficando             

isolada das demais crianças, aguardando seu familiar vir buscá-la. 

 

c) Refeitório 

O refeitório da nossa unidade é bem pequeno, sendo um desafio manter o             

distanciamento necessário, sendo assim, retiramos uma mesa. As turmas irão separadamente,           

uma de cada vez, e está sendo feita a identificação visual de onde cada criança deverá ficar.                 

Foi instalado dispenser de álcool gel para os adultos no ambiente, construído uma pia para               

lavar a mão das crianças, pois as que tínhamos estavam em quantidade insuficiente.             

Borrifadores com álcool 70% serão disponibilizados para os educadores e educadoras           

realizarem a higienização das mãos das crianças caso seja necessário, além de lavar com água               

e sabão. A alimentação será fornecida através de prato feito pelas cozinheiras, sem auto              

servimento. 

As cadeiras de refeição para as crianças pequenas são um desafio neste momento, pois              

não podem ser lavadas diariamente, sendo assim, solicitaremos aos familiares que tragam            

uma fronha para uso individual da criança que terá necessidade do uso destas cadeiras, que               

após o uso na unidade, será enviada para casa, devidamente embalada, para higienização. 

 

d) Área externa 

Seguindo as orientações contidas no relatório da DEVISA, todos os brinquedos de            

madeira do parque, bem como a piscina, não poderão ser utilizados neste momento,             

considerando a dificuldade de higienização e portanto, serão inutilizados com fita zebrada.            

Serão utilizados apenas os brinquedos de plástico, que serão higienizados após o uso de cada               

turma. Não utilizaremos no momento a casa de bonecas, por ser um local pequeno, com               

muitos brinquedos que não podem ser higienizados diariamente. 

O galpão e os solários poderão ser utilizados e passarão por demarcações lúdicas, para              

incentivar as crianças a manterem o distanciamento. 

 

2.  Limpeza 



 

A limpeza e desinfecção das áreas, corrimãos, maçanetas, brinquedos e materiais           

seguirá os protocolos sanitários vigentes, discriminados pelo Caderno 6. A equipe passará por             

uma capacitação virtual com a DEVISA e a Secretaria Municipal de Saúde e adotará todas as                

medidas que forem cabíveis quanto ao cuidado sanitário, bem como seguir as orientações da              

empresa terceirizada. 

 

3. Organização dos espaços 

 A partir das considerações feitas acima, sobre a organização do atendimento e os             

cuidados que serão tomados, estamos apontando algumas adequações necessárias em outros           

espaços da unidade: 

 

a) Entrada da escola 

A entrada será feita pela rampa de acesso, com medição da temperatura das crianças e               

famílias logo na chegada. A saída dos familiares será priorizada pela escada, salvo pessoas              

em condições de mobilidade reduzida. Providenciamos um totem de álcool gel para a             

higienização das mãos e instalamos uma pia com 3 torneiras na área externa. Será barrada a                

entrada de quem tiver com a temperatura acima dos 37,8º. A entrada será permitida apenas               

para quem estiver usando máscaras, cobrindo nariz e boca. O zelador será responsável por              

realizar a aferição da temperatura no portão. Uma funcionária da limpeza ficará responsável             

por borrifar álcool nas mochilas, antes da entrada na sala. Está sendo providenciada a              

comunicação visual no portão, com as etiquetas sanitárias vigentes, obrigatoriedade de           

máscara e higiene das mãos. 

Para minimizar a aglomeração de pessoas na calçada, será feita uma divisão de             

horários de entrada e saída por turmas, bem como serão pintados na calçada os espaços de                

distanciamento necessários entre cada família, caso haja necessidade de esperar a entrada. As             

famílias serão orientadas da importância de ter apenas uma pessoa circulando com a criança              

na área externa da escola. Apenas as famílias das crianças dos AGI e AGII poderão adentrar                

nas salas, caso seja necessário na acolhida das crianças pequenas. 

 

b) Banheiros e Bebedouro 

A equipe de educadores e educadoras será orientada a limitar a quantidade de crianças              

no banheiro, para evitar aglomerações. A equipe da limpeza fará a desinfecção e higienização              

seguindo os protocolos de limpeza determinados pelos órgãos competentes, atentando para a            



higienização das cubas após cada banho, trocadores e sanitários. Ficará disponível para os             

adultos borrifadores com álcool 70%, caso seja preciso reforçar a higienização das mãos das              

crianças neste ambiente. 

Em relatório da DEVISA, foi apontado a falta de tampa em alguns assentos, e já foi                

providenciado a troca dos mesmos, bem como as lixeiras com pedal. 

O bebedouro será identificado (para diferenciar de área de lavar as mãos) e cada              

criança terá seu próprio copo (fornecido pela escola), que ficará sob seus cuidados (no caso               

das crianças de AGIII) ou com higienização feita pela escola (com as crianças de AGII).  

  

c) Corredor 

No corredor foram instaladas duas pias - uma para crianças e outra para adultos,              

conforme orientação da DEVISA. Retiramos todos os cartazes e murais que não podiam ser              

higienizados, deixando o ambiente mais livre. Será providenciada a comunicação visual neste            

ambiente, com cartazes plastificados ilustrando a obrigatoriedade do uso de máscara,           

distanciamento etc. 

 

d) Copa e Cozinha 

Como em muitas unidades, temos uma pequena copa para o uso dos funcionários e              

funcionárias. Já fizemos a orientação a respeito da limitação do uso a duas pessoas por vez,                

bem como a necessidade da higienização após o uso da mesa, com o álcool que foi                

disponibilizado neste ambiente. Com o retorno às atividades presenciais, o fluxo de            

trabalhadores e trabalhadoras é bem maior, sendo assim, iremos reforçar a comunicação            

visual, bem como orientar todas e todos que utilizarem o espaço a manterem limpo, bem               

como reforçar com a equipe da limpeza as medidas de desinfecção do local. 

A cozinha onde são preparados os alimentos para as crianças é pequena, sendo             

necessário bastante atenção para seguir os protocolos de distanciamento. Neste sentido, os            

equipamentos de proteção individual são fundamentais, bem como a higienização das           

bancadas de preparo dos alimentos e utensílios. A equipe da cozinha, que é terceirizada, está               

passando por orientações com a supervisão da empresa, para o cumprimento dos protocolos. 

 

 

4. Equipamentos de proteção individual 



 

a) Para crianças 

As crianças de AG III serão orientadas a utilizar máscara durante todo o período de               

permanência na unidade, retirando apenas no período de alimentação. As máscaras serão            

fornecidas pela SME.  

 

b) Para funcionários e funcionárias 

A equipe escolar terá disponibilizado os equipamentos de proteção individual:          

máscaras e face shield, fornecidas pela SME e óculos de proteção, luvas, avental (para troca               

das crianças) e máscaras descartáveis (quando não houver máscara de tecido disponível)            

compradas com o recurso do Conta Escola. Na chegada ao trabalho, todas e todos terão a                

temperatura aferida e deverão preencher o questionário de autodeclaração de saúde, e em             

caso de sintomas, o funcionário/ funcionária será orientado/orientada a procurar o serviço de             

saúde mais próximo e não ficar no ambiente de trabalho. Todos os profissionais irão              

higienizar as mãos, conforme as indicações da Anvisa, frequentemente e após o contato com              

cada criança, especialmente, antes e após trocar fraldas, preparar e servir alimentos, alimentar             

crianças e ajudá-las no uso do banheiro. Havendo qualquer caso suspeito ou confirmado de              

COVID 19, em toda a comunidade escolar, a unidade fará a comunicação para o Centro de                

Saúde e Vigilância Regional. 

Importante destacar que neste período não haverão reuniões presenciais com o grupo            

de educadores, sendo que todos os TDC´s (Trabalho Docente Coletivo), HFAM (Hora de             

Formação de Monitores e Agentes de Educação Infantil) e RPAI (Reunião de Planejamento e              

Avaliação Institucional) serão realizadas via Google Meet, pois a escola não dispõe de local              

apropriado para comportar um grande número de pessoas, respeitando as normas de            

distanciamento social. 
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