
PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO CEI PROFESSOR OCTÁVIO CEZAR BORGHI DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO “COMPROMISSO 

CAMPINAS EDUCAÇÃO” 

Este plano foi elaborado tendo como base o plano construído com toda a equipe em dezembro de 2020, bem como, as recomendações presentes nos cadernos 1 

e 6 do Compromisso Campinas,  na formação que tivemos com a DEVISA no dia 21 de janeiro e a orientação via SEI em janeiro de 2021. A elaboração deste 

plano tomou como base as diretrizes transversais presentes no Caderno 1: Distanciamento Social;  Higiene Pessoal; Limpeza e higienização de ambientes, 

superfície e objetos;  Comunicação; Monitoramento das condições de saúde; 

O CEI Professor Octávio Cezar Borghi é composto por 9 classes:  um Agrupamento I, dois Agrupamentos II, três Agrupamentos III no período da manhã e , três 

Agrupamentos III no período da tarde. Estão matriculados até a presente data cerca de 190 alunos, com o potencial de atendimento de 256 alunos no total. A 

escola tem até o momento seis professores, 9 agentes de educação efetivos, sendo assim, faltam 4 professores e 4 agentes para compor a equipe. 

Nas semanas iniciais pretendemos fazer o acolhimento das crianças em horário reduzido de duas horas para que as crianças e equipe escolar se habituem às 

novas regras de convivência na escola, utilização dos espaços, momentos de higiene, alimentação, entrada, saída, entre outros. Como os alunos serão divididos 

em turmas, o acolhimento será feito seguindo a divisão das turmas.  

Vamos organizar a entrada em três fases diferentes, para que seja possível aferir a temperatura de todos: às 7h com os funcionários, agentes de Educação 

Infantil, professoras e equipe gestora. Às 7h10 é a entrada das crianças do AGII A; às 7h20 será a entrada das crianças Do AGIII B e 7h30 a entrada do AGIII C. 

No período da tarde o mesmo vai acontecer: às 12h com as agentes de Educação Infantil, às 13h com as professoras, às 13h10 entrada do AG III D e 13h20 a 

entrada do AG III E; 13h30 a entrada do AGIII F. 

 

DIRETRIZ PROPOSTA OBSTÁCULOS/AGRAVANTES/OBSERVAÇÕES 

 Reuniões   Reuniões de equipe (TDC e HFAM), 

reuniões de setor serão realizadas 

virtualmente. 

 Reuniões de pais serão realizadas 

virtualmente. As reuniões presenciais, se 

necessárias, serão realizadas com grupos 

menores, em ambientes arejados, 

respeitando o distanciamento social. 

 A escola não tem espaço para a realização de 

reuniões presenciais para cumprir o 

distanciamento social. 

 



 

 Sinalização do espaço   O chão da entrada da escola, do refeitório 

e demais ambientes serão demarcados 

para auxiliar a comunidade escolar a 

manter o distanciamento social. 

 Sinalização visual dos ambientes para 

orientação sobre medidas preventivas e 

utilização de máscaras. 

 Sinalização dos locais com sabonete 

líquido, álcool em gel, etc. 

Observação: não estamos tendo acesso à verba da 

escola, os procedimentos para regularização ainda 

não foram concretizados até a presente data. Sendo 

assim não foi possível a compra dos IPI(s). 

 Aquisição de materiais: higienização, de 

EPIs que serão disponibilizados e/ ou  

colocados nos diferentes ambientes: 

banheiros, salas de aula, refeitório, pátio 

 Substituição de colchonetes danificados. 

 8 dispenser para álcool em gel. 

 11 suportes para papel toalhas. 

 7 latas de lixo com tampa e pedal 

pequenas para o banheiros dos alunos. 

 7 latas de lixo com tampa e pedal de 40 

litros para as salas de aula. 

 10 frascos para álcool em gel. 

 10 frascos para sabonete líquido. 

 100 frascos pequenos (uso individual) 

para álcool em gel. 

 6 borrifadores para álcool líquido. 

 Máscaras descartáveis. 

 Luvas descartáveis. 

 Álcool em gel 70%. 

 10 aventais de PVC. 

Observação: não estamos tendo acesso à verba da 

escola, os procedimentos para regularização ainda 

não foram concretizados até a presente data. Sendo 

assim não foi possível a compra dos IPI(s). 



 Uso de totens de álcool em gel nos 

espaços externos. 

 /Potes/cestos para separar o material 

individual do aluno. 

 Conserto de pia de um dos banheiros dos 

alunos. 

 

Quantidade de alunos por sala de aula 
 Devido ao tamanho das salas propomos 

receber no máximo 10 alunos por sala. Os 

alunos do agrupamento 3 serão 

distribuídos em três grupos ou dois grupos 

de acordo com a quantidade de alunos 

matriculados por sala.  

 Agrupamento 3 A, B e C (classes com 18 

alunos matriculados -período da manhã): 

serão divididos em dois grupos. 

 Agrupamento 3 D, E e F ( classes com mais 

20 alunos –período da tarde): serão divididos 

em três grupos. 

 Organização do horário de entrada para 

aferição de temperatura. 

 Entrada dos funcionários: Período da 

manhã: 7 horas. Período da tarde: agentes 

12 horas e professores às 13 horas. 

 Organizar o horário de entrada de alunos 

em horários diferentes. Período da manhã: 

uma turma às 7h10, outra às 7h20 e outra 

às 7h30 . Período da tarde: uma turma às 

13h10 horas, outra às 13h20 e outra às 

13h30. 

 

Uso do refeitório 
 O refeitório é composto por seis mesas. 

Os bancos do refeitório serão substituídos 

por cadeiras, sendo três cadeiras por mesa 

para manter o distanciamento social. 

Sendo possível atender por refeição 18 

crianças. 

 A refeição será servida pelas funcionárias 

da cozinha. 

 

Aferição de temperatura 
 Será feita por uma funcionário  na entrada  



da escola. 

Limpeza/higienização 
 Higienização dos brinquedos da área 

externa depois de cada uso. 

 Disponibilização de recipiente para 

separar brinquedos usados à espera de 

higienização. 

 Orientação para que cada funcionário 

higienize seu espaço pessoal de trabalho. 

 Limpeza e higienização dos banheiros 

serão feitas no início e depois do período 

de aula. 

 As maçanetas, pias, e torneiras serão 

higienizadas regularmente durante o 

período de aula pelas funcionárias de 

limpeza.  

 Solicitaremos às famílias que não enviem 

mochilas. 

 As funcionárias da limpeza participarão de 

formação oferecida pela DEVISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não há um espaço para higienização das 

mochilas e não há funcionários na 

quantidade necessária para realizar a 

limpeza. 

 O uso do banheiro e do bebedor pelos 

alunos. 

 Disponibilizar uma pessoa (se possível, 

agente de educação infantil) para 

acompanhar as crianças do agrupamento 3 

ao banheiro. 

 Disponibilizar garrafas térmicas para água 

nas salas de aula. 

 Falta de profissional de apoio para 

acompanhar as crianças ao banheiro no 

agrupamento 3.  

 

 

   

   

   

   

   

   

 



Observação: não estamos tendo acesso à verba da escola, os procedimentos para regularização ainda não foram concretizados até a presente data. Sendo assim 

não foi possível a compra dos IPI(s), nem os itens citados no plano acima. Por conseguinte, os profissionais da escola (agentes de educação infantil e 
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