
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NAED SUDOESTE - CEI MARIA JOSÉ GONÇALVES
Rua Gislaine da Silva Vilela, numero 450 - Bairro Jardim

Aeronave - Campinas SP - 3265.8345

PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

 Previsão de Retorno: 01/03/2021

 Horário de Entrada Integral: 07h00 as 07h20

 Horário de Entrada Parcial: 07h20 as 07h40

 Portão de Acesso: Rua “G”

 Portão de Saída: Rua Gislaine da Silva Vilela

 Participação  no  curso  Estabelecimento  Responsável  por  parte  da  equipe

gestora e fixação do certificado em local visível

 Atendimento:

▪ 50% da capacidade de cada turma, respeitando as orientações vindas da

SME e do Governo do Estado com o Plano São Paulo;

▪ Revezamento semanal do atendimento, em uma semana 50% das crianças

e na semana seguinte, o outro grupo;

▪ Neste  primeiro  momento  atendimento  apenas  para  as  turmas  de  AG3

Manhã e Tarde; aguardando novas orientações da SME sobre o eventual

retorno presencial das turmas de Integral;

 RPAIs: Um dos itens em pauta nas RPAIs de fevereiro, será o retorno. As equipes

de  sala  irão  preparar  uma  acolhida  junto  as  famílias,  preparando-as  para  o

eventual retorno e irão rever os contatos nos grupos de whatsapp, para sensibilizar

os pais a participarem da primeira reunião do ano,  de forma virtual,  onde será

apresentada as mudanças na escola. Às famílias que não participarem da reunião

virtual, será marcada uma reunião presencial, de forma escalonada, por turmas,

para apresentarmos as mudanças e sempre respeitando o distanciamento social e

os protocolos sanitários;

▪ Na retomada das atividades dos servidores, será feita orientações sobre o

Caderno 06;



 Reunião de Pais: Durante o decorrer do mês de fevereiro de 2021;

 Aferimento  da  Temperatura: Haverá  integrantes  da  equipe  aferindo  a

temperatura na entrada da escola, e ao longo dos períodos.

 Sinalização visual:  Cartazes espalhados pela escola sobre a importância de lavar

as mãos, utilizar máscaras e o distanciamento social;

▪ Sinalização dos espaços no chão com distanciamento de 1,5m;

▪ Faixas  de  sinalização  avisando  do  uso  obrigatório  das  máscaras  e

distanciamento de 1,5m, do lado de fora dos portões.

▪ Sinalização dos espaços para lavar as mãos, com alternância de torneiras,

uma sim, outra não.

▪ Sinalização dos espaços para uso do banheiro, com alternância, um sim,

um não.

▪ Identificação das pias para lavagem das mão, com intervalo de 1,5m. de

distância entre as mesmas.

▪ Demarcação de mesas e cadeiras para uso das crianças, respeitando o

distanciamento de 1,5m.

▪ Demarcação  dos  lugares  para  as  crianças  sentarem,  respeitando

distanciamento mínimo 1,5m.

 Higienização de portas e maçanetas.

 Uso  de  tapetes  sanitizantes  nas  entradas  principais  de  alunos/servidores  e

famílias;

 Suporte de Álcool  em gel fixado na entrada das salas;

▪ Disponibilizar álcool em gel, individual, para que os adultos possam auxiliar

e monitorar o uso das crianças, principalmente as que ainda não dominam,

por serem muito pequenas.

 Rotina  de  Limpeza:  Cada  ambiente  estará  sob  a  responsabilidade  de  um

funcionário  do  setor  de  limpeza,  que  acompanhará  as  atividades  da  turma,

higienizando o que for necessário;

▪ Uso de lixeiras com pedal e tampa em todos os ambientes.



 Travar os ventiladores na direção das portas e janelas, a fim de propiciar a

circulação do ar;

 Retirada das cortinas;

 Uso  dos  brinquedos:  apenas  os  que  forem  passíveis  de  higienização  e

utilização individual;

 Interdição dos brinquedos de Parque;

 Identificação dos pertences e materiais individuais de cada criança;

 Uso de garrafas individuais de água para as crianças;

 Troca de máscara das crianças após refeição;

 Reservar um espaço para acolher crianças que possam apresentar sintomas de

casos suspeitos de  COVID 19 e síndromes gripais até o adulto responsável vir

buscar;

 Interdição da Biblioteca;

 Pesquisa  com  as  famílias:  Aplicação  de  questionário  sobre  Covid  para  as

famílias 

 Orientação aos funcionários para não adentrar no espaço da escola com os 

sintomas da COVID 19 e Sindrome Gripal

 Cada setor ter o seu POP de ações referente as incumbências diárias de 

prevenção ao COVID 19 afixados em locais de acesso dos funcionários.



Mediante o exposto anteriormente, entendemos a importância do cumprimento dessas 

ações para prevenir o contágio do COVID 19 e nos colocamos a disposição dos órgãos 

públicos para cumprir suas normativas. 


