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PLANO DE AÇÃO – Enfrentamento COVID 19 na Unidade Educacional  
 
 

Introdução: 

 

 Tendo em vista a pandemia de COVID-19, provocada pelo novo 

coronavírus, objetivando promover um retorno das atividades no CEI NAIR 

VALENTE DA CUNHA , observando-se as orientações apresentadas nos 

documentos oficiais da Prefeitura de Campinas, bem como as normativas 

oriundas do Ministério da Saúde e do Departamento de Vigilância Sanitária de 

Campinas – DEVISA Campinas foram adotados alguns procedimentos e 

adquiridos diversos materiais visando o cumprimento das orientações 

recebidas, bem como a segurança de profissionais e crianças da Unidade, os 

quais seguem apresentados no presente documento.  

 

1) CRONOGRAMA:  

- 03/02 – TODOS OS PROFESSORES, MONITORES, AGENTES E 

FUNCIONÁRIOS VOLTAM A TRABALHAR APÓS O PERÍODO DAS FÉRIAS   

 

- 03,04,05/02/2021 –  RPAI  -  será realizada on line. (TEMAS URGENTES 

PARA AS REUNIÕES: pensar no atendimento, calendário, estrutura de 

acolhimento e outras demandas que o DEPE poderá solicitar. 

08/02 – INÍCIO DO ANO LETIVO COM ATIVIDADES REMOTAS PARA AS 

CRIANÇAS.  

01/03 – PREVISÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PARA AGIII - 

Comunicado SME de 22/01/2021 



 

2) COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS:  

 

Antes do retorno a equipe escolar deverá montar os grupos de whatsapp para 

realização de reuniões com as famílias e informá-las sobre a data do retorno e 

as devidas orientações que contribuirão para a frequência  das crianças na 

escola.  

 

– retorno das crianças. 50% a cada semana, ou seja as crianças irão para a 

escola uma semana sim outra não.  Somente AGIII no primeiro momento. 

 Permanência das crianças na escola. 3 horas  

 Permanência dos funcionários e professores – Jornada de trabalho.  

 

3) ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS  

-  Haverá uma divisão das turmas com quantidades de meninos e meninas 

iguais ou aproximados nas duas semanas. (assim haverá uma melhor 

distribuição de crianças nos banheiros) 

 

- Plano para recepção das crianças. 

Intervalo de 10 minutos para cada turma.  

- Aferição de temperatura. ( um funcionário deverá realizar essa tarefa) 

qualquer anormalidade a criança não deve ficar na escola. Caso apresente 

alguma anormalidade dentro do período deve ser retirado do grupo e colocada 

em uma sala separada a espera da família urgente) Obrigatório identificar uma 

área de espera ou sala, para que qualquer pessoa sintomática dentro da escola 

possa aguardar por orientação ou por ser retirada da escola pelos 

responsáveis (no caso de alunos). 

 

 

 Chegada: 7:20 e 7:30 

                13:10 e 13:20 

 Mochilas (somente coisas essenciais) pendurar para serem 

higienizadas: sugestão borrifador com desinfetante.  

 



4- ACESSO AOS AMBIENTES DA ESCOLA.  

 Todos entram e se direcionam para os banheiros para lavar as mãos 

(sabonete e álcool em gel) .  

 

As crianças receberão 3 máscaras de tecido  

 

Entrada das salas: álcool em gel. Os ventiladores devem ficar desligados ou 

mandando o vento para a porta/janelas.  

 

Dentro da sala: montagem de  Kits para individualizar o máximo possível os  

materiais pedagógicos. A cada final de aula os materiais que são coletivos 

deverão ser higienizados (utilizar somente os que tem a possibilidade de 

higienização) 

 Garantir 1,5m de distância entre cada criança e funcionário com 

demarcações  

 

BANHEIROS: controlar o fluxo para que seja mantido o distanciamento de 

1,5m (vasos e torneiras)  

  Marcar com fita adesiva as torneiras que não serão utilizadas. 

Assim como no bebedouro de água. (higienização controlada)  

Todas as lixeiras devem ser com tampas e pedais.  

 

 

REFEITÓRIO: higienização a cada uso pelas funcionárias da limpeza com 

revezamento a cada uso.  Marcar com fita os lugares que poderão ser 

utilizados, alternando os bancos e mesas (3 crianças por mesa).   

 

   Uma turma de cada vez – Alimentos já preparado nos pratos, 

evitando o auto servimento.  

             Antes de ir para o refeitório higienizar as mãos no banheiro e 

após também. 

 Antes da alimentação, guardar as máscaras em um saquinho e após a 

alimentação colocar outra. ( para cada dia a criança deverá utilizar 2 máscaras 

na escola. (Sugestão)  



 

 

BEBEDOURO: Adoção de squeeze de água individualizada pelas crianças, 

que será fornecida pela PMC; 

 

PARQUE: Num primeiro momento devem ficar isolados. Podendo ser 

discutido  com a equipe  se será possível o acesso. Se sim elaborar um plano. 

 

SAÍDA: Elaboração um plano para não gerar aglomeração com alternância das 

turmas.  

 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS, BANHEIROS, BEBEDOUROS: a 

cada troca de turma (Manhã e tarde) (MINIMAMENTE). Cortinas de persianas, 

mesas, fechaduras, cadeiras, chão,... 

 

LOCAIS COLETIVOS DE FUNCIONÁRIOS:  

 

HIGIENIZAÇÃO A CADA 3 HORAS (MESAS, CADEIRAS, VASOS, PIAS, 

MAÇANETA DE PORTAS.....)  

 

FUNCIONÁRIOS/ PROFESSORES/MONITORES/AGENTES... NÃO 

COMPARTILHAR ALIMENTOS VINDO DE CASA NOS HORÁRIOS DE 

CAFÉ.  

 

Respeitar sempre distanciamento social em cada ambiente da escola: sala de 

aula, cozinha de funcionários, lavanderia. 

 

5 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO : 

TODAS AS EQUIPES; Cozinheiras, gestores, equipe da limpeza, 

professores, monitores/agentes,  zeladores, deverão elaborar o plano de 

trabalho e socializar nas RPAIS e nos murais da escola de acordo com as 

orientações da DEVISA.  

É obrigatório a Utilização dos EPIS durante toda a permanência na escola. 

 



6 - Considerações gerais do Plano de trabalho 

 

 Afixação de cartazes com orientações sobre o uso de máscaras, 

distanciamento social, higienização de mãos e superfícies, embarque 

em transporte escolar, alimentação, dentre outros por toda a Unidade, 

nos termos do Memo SME/DEPE nº 02/2021, de 27/01/2021: 

Comunicação Visual - Prevenção à COVID-19 – Vigilância Sanitária. 

 Encaminhamento de casos suspeitos para a Unidade Básica de 

Saúde; 

 Encaminhamento de casos confirmados para o NAED Sudoeste 

para as providências cabíveis e informar aos interessados da Unidade; 

 Acompanhar e dar ciência a toda a equipe sobre novas 

orientações e procedimentos a serem adotados; 

 Estabelecer uma relação de diálogo com as autoridades 

competentes via Comitê Interno de enfrentamento à COVID-19 na busca 

constante por melhorias contínuas na execução do trabalho. 

  

A gestão da Unidade está aberta a sugestões, bem como estará 

promovendo um diálogo contínuo com o Comitê de Enfrentamento à 

COVID-19 instituído pela Unidade Educacional. 

Campinas, 28 de janeiro de 2021. 

EDILENE MARIA VARUZZA PINTO 

Diretora Educacional 

Ana Carolina Coutinho Bailo 

Vice Diretora 

Priscila Candelouro 

Orientadora Pedagógica 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL  

 



 

 

ITEM   QUANTIDADE  

1 LIXOS MÉDIOS E PEQUENOS  COM TAMPAS E 

PEDAIS  BANHEIROS/ REFEITORIOS COPINHA...  

10 P 

15 M 

2 TAPETE SANITIZANTE GRANDE  1 

3 TAPETE SANITIZANTE PEQUENO  3 

4 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO (SME 

enviará 1) 

10 

5 FACE SHIELD (SME enviará um por professor / 

monitor e agente)  

50 

6 ÁLCOOL EM GEL 70 5 GALÕES  

7 AVENTAL HIDROREPELENTE30g/m2 E 50g/m2 

SME VAI ENVIAR 

A calcular  

8 LUVAS – SME vai enviar 2 CAIXAS DE 

CADA(PMG) 

9 DISPENSER DE SABONETE E ALCOOL EM GEL  

 

Definir com a equipe se será viável para as 

crianças a utilização de dispenser ou de vidros 

de apertar.  

14 

 

   

   

 

 


