
Prefeitura Municipal de Campinas 

CEI Pezinhos Descalços 

 

PLANO DE RETORNO 2021 

 

Funcionários  na U.E. 

 

Setor Quantidade 

Equipe Gestora  3 

Secretaria 2 

Professoras 5 

Monitoras/ Agentes de Educação 

Infantil 

21 

Limpeza 3 

Cozinha 4 

Zeladores 2 (revezamento) 

Vigilantes 2 (revezamento) 

 

 

Atendimento das crianças 

(faixa etária: nascidos entre 01/11/2017 a 31/12/2021) 

Total de alunos na unidade: 122 

 

Atendimento de 50% dos alunos matriculados, permitindo que cada criança frequente 

a unidade escolar de maneira escalonada, sendo uma semana para cada grupo. 

 

Agrup. Alunos Matriculados/Capacidade 

em 21/01/2021 

(até o início das aulas, as vagas 

serão preenchidas, conforme a lista 

de cadastro) 

Atendimento 

I A 19/24 12 

I B 15/24 12 

II A 27/28 14 

II B 26/28 14 

II C 26/28 14 

 



Horário de Atendimento dos Agrupamentos 

 

De 2ª a 6ªfeira, das 7h30min às 10h30min (Agrupamento I); 

De 2ª a 6ª feira, das 8 h às 11 h (Agrupamento II) 

 

Horário de Funcionamento da Unidade 

 

De 2ª a 6ªfeira, das 7 h às 18 h 

 

 

 

Horário de Trabalho 

 

Professores: das 7h20min às 11h20min 

Monitores e Agentes de Educação Infantil: das 7 h às 13 h 

 

Organização dos profissionais 

 

Cada profissional que está em sala de aula trabalhará no seu setor e no período da 

manhã.  

Para o TDC, acreditamos ser possível a reunião presencial, pois o número de 

profissionais, apenas 5 professores, é pequeno. 

Para o HFAM, cujo grupo é numeroso, (cerca de 24 pessoas), consideramos a 

possibilidade de realizar estudos e formação online. 

Para a reunião de pais, quando individual deverá ser agendada e seguir todos os 

protocolos necessários. Quando for coletiva será online. 

 

Organização dos momentos de alimentação 

 

 Respeitando o distanciamento no refeitório, para café e almoço; com limpeza 

do ambiente após o uso de cada uma das turmas.  

 Será sinalizado o local para as crianças sentarem ou deixarem desocupados.  

 As crianças lavarão as mãos antes e depois das refeições.  

 Será servido em prato feito. 

 

 

 

 

Comunidade em geral  



 

 Atendimento de secretaria no horário de funcionamento da unidade, sempre 

individualmente; 

 Uso obrigatório de máscaras; 

 Aferição da temperatura no portão pelo zelador  

 

Locais de Permanência 

 

 Uso obrigatório de máscaras em todo o espaço escolar 

 Higiene das mãos com álcool gel 

 Manter o distanciamento social 

 Em espaços fechados, sinalização do número máximo de pessoas no local 

 Utilizar o mínimo possível de objetos que possam contaminar: paredes, tapetes 

 Banheiros serão higienizados 2 vezes por período ou sempre que necessário 

 Espaços coletivos: sala de reunião, secretaria serão de uso e permanência com 

lotação permitida de acordo com a metragem do local 

 Higienização constante antes e depois do uso (computador, mesa, bancadas, 

superfícies de auto toque em geral e de uso compartilhado).  

 Salas de aula: higienização antes e após o uso.  

 Os locais serão mantidos com ventilação natural, ventilador com uso para o 

lado de cima, portas e janelas abertas.  

 Bebedouro exclusivo para uso com copos.  

 

Uso de EPI 

 

 O uso de EPI se dará de acordo com o cargo e função. 

 

Entrega de Cestas Básicas 

 

 A entrega das cestas básicas e/ou hortifrúti será feita pelas equipes da cozinha e 

secretaria, no período inverso ao das crianças na escola. 

 

Princípios Norteadores 

(De acordo com o Protocolo Sanitário Municipal. Medidas de Prevenção para o 

Controle da Pandemia de COVID-19 E Proteção de Funcionários e Estudantes) 

 

 Apenas um responsável adulto por criança para entrar e sair da unidade; 

 Colocar em prática as regras de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar; 



 Totens e/ou frascos de álcool gel na entrada da unidade e em todos os 

ambientes; 

 Uso obrigatório de máscara pelos adultos; 

 Alimentos e água servidos individualmente, sem autosservimento, garantindo 

entre as crianças o distanciamento de 1,5 m no refeitório; 

 Higienização das salas antes da entrada das crianças e após a saída; 

 Higienização dos banheiros a cada 3 horas; 

 Manter os ambientes arejados; 

 Aferir a temperatura na entrada da unidade; 

 Colchões com distanciamento de1,5m; 

 Atividades ao ar livre, restringindo um espaço por dia para cada turma; 

 Não misturas as turmas, evitando a integração; 

 Higienização constante das mãos das crianças e dos adultos com álcool gel ou 

água e sabão; 

 Alimentos só no horário das refeições, retirando a culinária como atividade 

pedagógica; 

 Mamadeiras e bicos higienizados a cada uso; 

 Higienizar a cada uso brinquedos, jogos pedagógicos, materiais de apoio, 

tapetes e todo os objetos de uso comum; 

 Não utilizar objetos não higienizáveis; 

 Utilizar lençóis e toalhas de banho da escola, que devem ser trocados e lavados 

a cada uso. 

 Realizar ações permanentes de conscientização e sensibilização das famílias e 

dos profissionais sobre os cuidados com a higiene, utilizando-se de cartazes 

informativos, folders, placas. 

 Caso a criança esteja doente, deve ficar em casa. 

 Se a criança apresentar sintomas e adoecer na escola, deverá ficar com um 

profissional na sala de reuniões, até a família vir buscar. 

 

 

Outros protocolos sugeridos: 

 Orientamos os profissionais para trabalhar com o cabelo preso; 

 Não usar acessórios, como relógios, pulseiras, anéis e colares; 

 Manter as unhas curtas (alunos e profissionais); 

 Sugestão de utilização de jalecos ou aventais pelos professores e 

monitores/AEI, com troca e higienização diária. 

 

 



Equipe Gestora 

 

Lídia de Lara Barbosa de Jesus 

Diretora Educacional 

 

Alessandra Perlato 

Vice-diretora 

 

Larissa Ayela Ilkiu 

Orientadora Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 


