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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CEI PREFEITO RAFAEL ANDRADE DUARTE 

Rua Henrique Schroeder, nº 112 Jd. Belo Horizonte, Campinas. CEP13076-500 

Fone 3251.8279 – email: cei.rafaelandrade@educa.campinas.sp.gov.br 
 

PLANO DE AÇÃO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES LETIVAS EM 2021 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme programação e orientação da Secretaria Municipal de Educação 

segue o plano de retomada das atividades presenciais em 2021 do CEI Prefeito 

Rafael Andrade Duarte de acordo com os protocolos Sanitários do Município de 

Campinas. Caderno 1: Intersetorial e de Ambientes (para todos os setores); 

Caderno 6 – Educação completa: Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, EJA, Educação Superior, Profissional e Complementar Não 

Regulada. Ed. 4. Diretrizes para ações de Vigilância frente a casos suspeitos de 

COVID 19 em alunos de instituições de ensino.   

O CEI Prefeito Rafael Andrade Duarte manteve durante todo o período de 

isolamento social, o diálogo e o bom relacionamento entre seus profissionais 

para juntos elaborar ações mitigadoras buscando sempre a aproximação dos 

familiares e das crianças, nas atividades pedagógicas propostas por meio de 

WhatsApp, telefonemas, reuniões pelo Google Meet, entrega de materiais por 

Drive- Thru.  

Desse modo, o plano de ação para o retorno das atividades aqui 

apresentado requer inicialmente uma análise das condições físicas, dos recursos 

humanos e materiais para compor as adaptações que serão necessárias para 

atender aos objetivos que o momento exige no atendimento, com qualidade 

pedagógica, mas levando em conta a segurança de toda equipe e das crianças, 

conforme as orientações dos cadernos disponibilizados. 

Com elaboração do plano pretendemos organizar o funcionamento da U.E. 

por meio da aquisição recursos materiais, a formação de todo a equipe, e 

adaptação dos espaços existentes a nova realidade, para o acolhimento 

adequado das crianças. 



2 
 

2. JUSTIFICATIVA 

  

Diante de tantas incertezas que ainda existentes no cenário da pandemia, 

retornar com o atendimento presencial será um grande desafio a todos os 

educadores envolvidos. Para tanto, elaborar e divulgar este plano é prioritário 

para adequar-se as necessidades deste atendimento. Será essencial o 

conhecimento detalhado do plano de todos os envolvidos, para possibilitar a 

melhor forma de convivência e de “segurança possível” em que todos conheçam 

os protocolos de saúde, o agir diário e os procedimentos definidos pelo plano e 

para isso se faz necessário uma formação prévia no início das atividades, 

conforme novo cronograma estaremos no mês de fevereiro de 2021 todos 

envolvidos com os detalhamentos dessas ações. 

 

3. ANÁSE DO ESPAÇO FÍSICO E DA EQUIPE DE TRABALHO 

 

 Espaço físico, número de alunos e atendimento 50% 

Espaços Físicos de uso 

coletivo 

 

Metragem 

m² 

Turmas 

atendidas   

Período Nº 

matrí-

culas   

Nº de 

Profis -

sionais 

Atendimen. 

50% 

de criança 

Sala de aula 1 38.28 AG2 A I 26 3 13 por dia 

Sala de aula 2 37.98 AG2 B I 26 3 13por dia 

Sala de aula 3 42.57 AG 3 A M 34 2 17 por dia 

Sala de aula 3 42.57 AG 3 C T 30 1 15 por dia 

Sala de aula 4 42.33 AG 2 C M 20 1 10 por dia 

Sala de aula 4 42.33 AG 3 B T 30 1 15 por dia 

Sanitário Fem. aluno 11.96     3 no espaço 

Sanitário Masc. aluno 12,02     3 no espaço 

Sanitário Fem. aluno 13,73     3 no espaço 

Sanitário Masc. aluno 13,79     3 no espaço 

Sanitário Adulto 2.73     1. no espaço 

Sanitário Adulto 2.73     1 no espaço 

Sanitário Funcionário F 7,54     1 no espaço 

Sanitário Funcionário M 7,22     1 no espaço 

Refeitório 52,09     13 no espaço 
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Cozinha 15,82     3 no espaço 

Sala de Professor  18,24     3 no espaço 

 

Observação: Nº de Profissionais por período 

 

Horário de atendimento:  

Durante o período de distanciamento social da pandemia o horário de 

atendimento presencial das crianças de 3 h por dia ficou assim definido: 

 

Período de atividade Presencial  Turmas atendidas   

07:00 h - 10:00 h AG2 A 

07:15 h - 10:15 h AG2 B 

07:00 h - 10:00 h AG 2 C 

07:10 h - 10:10 h AG 3 A  

13:10 h – 16:10 h AG 3 B  

13: 25 h – 16.25 h AG 3 C 

 

Observação: No período da manhã serão utilizadas as duas entradas de acesso 

a escola, para evitar aglomerações. 

 

3.2 Equipe de Funcionários 

Composição do CEI Rafael Andrade Duarte a partir de 1º de fevereiro de 2021. 

 

3.2.1. Equipe Gestora: 2.  

 

Matrícula Nome Cargo Atribuição 

1087541 Antonieta Bernadete 
Teixeira de Andrade 

Vice Diretora 

Educacional  

Bloco: CEI Lafayette 

A.S. Camargo e CEI 

Rafael Andrade Duarte 

1082671 Maria Cristina de Campos 
Paiva  

Diretora 

Educacional  

Bloco: CEI Lafayette 

A.S. Camargo e CEI 

Rafael Andrade Duarte 

 

A Vice Diretora  Antonieta B.T. de Andrade que atendente ao bloco tem mais que 

60 anos e apresenta comorbidade. 
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3.2.2. Professores: 8. 

Matrícula Nome Cargo Turno Atribuição 

1031171 
Adriana de Lourdes 
Gallo de Lima 

Professora 

PEB I Ed. Inf. 

Manhã AG 2 A 

1092588 Dafine Reis Pereira 

Caberlin  

Professora 

PEB I Ed. Inf. 

Manhã AG 2 C 

1189760 
 

Fernanda Maciel Santos Professora 

Adjunto I 

Manhã Bloco Adj 10. 

Apoio AG 3A 

 

662569 
 Flavia Mazzottini  

Lovisaro 

Professora 

PEB I Ed. Inf 

Manhã AG 3 A 

1298291 
Jessica Helena  
Gomes Braga Lopes 
 

Professora 

PEB I Ed. Inf 

Tarde AG 3 B 

1104640 
Ligia Maria de Oliveira 

Regino 

Professora 

PEB I Ed. Inf 

Tarde AG 3 C 

1190970 

Rita de Cassia Guerra 

Vital 

Professora 

PEB I Ed. Inf 

Integral Bloco  Ed. Esp.16   

AG2 A, AG2 B, 

AG3 A, AG3 B, 

AG3 C, AG3 D 

1023691 Vera Lucia Marques 

Frausino Masiero  

Professora 

Ed. Especial 

PEB IV  

Integral AG 2 B 

 

A professora Flavia Mazzottini Lovisaro do período da manhã apresenta 

comorbidade e está aguardando a aposentadoria para 2021. A professora Ligia 

Maria de Oliveira Regino tem mais que 60 anos. 

3.2.3. Apoio administrativo: 2  

 

Matrícula Nome Cargo Turno 

1188054 Roberta Ribeiro Pereira Mota Monitora I.J 

Reinserida 

M 

444103 Simone Pires Esturiho Bernardino Professora PEB I Ed. 

Inf - Reinserida 

T 
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As duas funcionárias apresentam comorbidade. O atendimento ao público será 

com distanciamento social. A Secretaria terá acesso limitado e o atendimento 

será pela janela de atendimento. 

3.2.4. Agentes/ monitores: 11.  

Matrícula Nome Cargo Turno Atribuição 

1218883 Adriana Rodrigues Ferreira Agente de E.Inf. T AG 2 A 

1185721 Denise Dominguez 

Barbosa 

Agente de E.Inf. M AG 2 B 

1039350 Elisabete da Silva Guedes 

Bueno 

Monitora I.J M AG 2 B 

1063588 Ilma Martins Santos 

Nicolau 

Monitora I.J M Apoio AG 3 A 

1072072 Maria Aparecida Bristotti 

 

Monitora I.J M AG 2 C 

1196383 Maria Stella Pupo 

Lauandos 

Agente de E.Inf M AG 2 A 

1188836 Marielle Feriani Romeiro de 

Melo 

Agente de E.Inf T AG 2 B 

1188950 Patricia Arantes Castrese Agente de E.Inf. M AG 2 A 

 

357634 Rubia Mariano Fonseca 

 

Monitora I.J M AG 2 C 

1191195 Silvana de Fátima Arduino 

da Silva  

Agente de E.Inf. T AG 2 B 

1256122 Paulo de Almeida Sachs Agente de E.Inf. T AG 2 A 

 

A monitora Maria Aparecida Bristotti apresenta comorbidade e a agente E.I. 

Maria Stella Puppo Lauandos tem mais que 60 anos, ambas são do período da 

manhã e a agente Silvana de Fátima Arduíno da Silva apresenta comorbidade e 

é do período da tarde. A monitora Ilma Martins Santos Nicolau  apoia o AG 3 A 

período manhã, apresenta morbidade.  
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3.2.5. Funcionários Terceirizados: 10 

Matrícula Nome Cargo/Função Empresa 

RE 214693 Cristiane Prestelo  Aux. de  Cozinha  Base 

RE 212206 Wliana Camila Alves da Silva Aux. de  Cozinha Base 

RE 2314 José Custódio de Lima  Zelador Staff 

RE 2708 Marcio José Araújo de Lima Zelador Staff 

RE 44116  Francisco das Chagas 

Rodrigues 

Vigilante  Albatroz 

RE 44141 Luiz Miguel de Lima Vigilante  Albatroz 

RE 190295 José Alberto Barreta AUX.SERV. GERAIS  Arcolimp 

RE 169757 Regiane Oliveira Duarte AUX.SERV. GERAIS  Arcolimp 

RE 22252  Renata Felipe Barbosa  AUX.SERV. GERAIS  Arcolimp 

RE 16991 Saria Xavier da Silva AUX.SERV. GERAIS  Arcolimp 

 

 Compõe a U.E no momento: 

Zeladores: 2 em alternância de dia  

Equipe de Limpeza: 4 Atende diariamente o horário da U.E.  

Cozinheira:  2 Atende diariamente o horário da U.E. 

Vigilante: 2 em alternância de dia.  

 

3.2.6. Número de pessoas por período durante o período de 3 horas. 

 

Período nº de Profissionais Crianças Total 

Manhã 22 53 75 

Tarde 15 30 45 

 

4. A COMUNIDADE 

 

Devido à localização Geográfica o bairro possui uma característica 

comercial e empresarial além da residencial formado por muitos edifícios e 

situado em uma região próximo ao centro e bem atendida pelo serviço público 
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de transporte urbano o que facilita a mobilidade de seus usuários, o que torna a 

U.E um espaço que a atende a 45 bairros das diversas regiões de Campinas. 

O que propicia uma grande circulação de pessoas de várias regiões da 

cidade, sendo que a comunidade local representa apenas 10 % e nos bairros ao 

entorno da escola (com distância até 2,5 Km) que somam 13 bairros representa 

30 % dos alunos. Os demais 60 % estão distribuídos em outros bairros da cidade. 

Entendemos este fator como um cuidado a ser administrado devido a 

vulnerabilidade que provoca. Muitas dessas crianças se locomovem de carro, 

peruas fretadas com outras crianças o que aumenta o risco de contagio nestes 

espaços de confinamento. Pensar no cuidado com o transporte para a chegada 

da criança sugerimos que seja feita as orientações e inspeção vigilância sanitária 

a esses profissionais do transporte autônomo, porque sai do controle e da 

observação da U.E.  

 

5. OBJETIVOS 

 

Pensar um plano requer traçar objetivos que levem em conta acima de tudo 

os princípios e valores da vida humana, tais como: 

 Garantir o direito à vida e à educação; 

 Preservar e valorizar a relação e o vínculo da escola e com as famílias e 

crianças; 

 Adotar medidas preventivas com toda a Comunidade Escolar que levem 

em conta a Ciência a fim de evitar a propagação da COVID 19.  

 Adotar normas para a exigência do cumprimento dos protocolos de 

segurança sanitária, de higiene, saúde e prevenção com o espaço 

escolar; 

 Monitorar o projeto pedagógico considerando as normas legais e as 

normas de segurança com base na Constituição Federal de 1988, na Lei 

de Diretrizes e Bases, Base Nacional Comum Curricular, nos Cadernos 

Temáticos da SME e no Caderno 6 Protocolo Sanitário Municipal, 

medidas de prevenção para o controle da Pandemia de Covid-19 e 

proteção de funcionários e estudantes” 
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6. PLANO DE AÇÃO 

 

Segue as ações propostas para o retorno as aulas presenciais diante da 

situação real em se encontra, a cidade de Campinas devido a COVID -19 e ao 

risco iminente de contagio: 

 

6.1  Formação:  

 

No mês de fevereiro serão feitas várias formações a todos os envolvidos 

na U.E. Profissionais e familiares tais como: 

 Apresentação dos vídeos das formações propostas pela equipe do 

DEVISA, para os profissionais, e cursos para orientação do retorno via on line a 

todos os funcionários e a importância da multiplicação das informações aos 

familiares, para os procedimentos necessário de funcionamento. 

 Reuniões com as famílias para apresentação de vídeos informativos e 

debates sobre o tema. Nessas reuniões serão mostrados os espaços escolares 

para que todas as crianças, os cuidados necessários nas novas condições de 

retorno. A crianças serão orientadas quando aos cuidados na alimentação, 

higiene e a utilização dos espaços considerando que várias crianças não 

conhecem a escola, compondo assim, um programa de acolhimento para as 

crianças.  

 Formação para os profissionais em: 

 Uso correto de EPIs; 

 Medidas de higiene a cada procedimento na rotina escolar; 

 Orientação nos momentos de refeição; 

   Orientação de como proceder caso alguma criança apresente sintomas 

da doença. 

 

6.2  Recursos Materiais 

 

Com os recursos do Conta Escola já foram adquiridos os materiais: 

 

 Tapetes higienizadores; 
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 Termômetro infravermelho, um por sala e um na direção. 

 Copos de água descartáveis; 

 Avental cirúrgico descartável punho elástico – 30 grs. 

 Máscara cirúrgica descartável; 

 Luvas cirúrgicas; 

 Máscara facial (face shield); 

 Álcool em gel; 

 Álcool líquido; 

 Sabonete líquido em todos os banheiros; 

 Papel toalha; 

 Cesto de lixo com tampo e pedal para todos os ambientes; 

 Verificar se todos os vasos sanitários possuem tampo; 

 Lençol hospitalar descartável para troca das crianças; 

 Totem 

6.3  Retorno com crianças  

 

É importante que a U.E utilize mais tempo no início do ano para a organização, 

estudo e adequação dos espaços para o retorno. Segue os temas gerais a serem 

tratados:  

 Os espaços externos da unidade terão atividades nas quais as crianças não 

toquem no mesmo objeto como exemplo os brinquedos dos parques que é 

impossível higienizar a cada uso individual.  

 As atividades que envolvam espaços externos serão com brinquedos 

individuais. O parque será cercado com uma telinha para evitar que as crianças 

corram para lá se expondo a perigos. 

 Estão sendo adquiridos mais brinquedos que possibilitem atividades coletivas, 

porém sem contato físico e para uso individual.  

 Foi providenciado a compra de caixas de plástico e materiais escolares de uso 

individual para cada criança. Serão montados os kits individuais e identificados 

com os nomes de cada um para uso na escola. As crianças serão orientadas a 

não mexer no material da outra criança. 
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 Será fornecido equipamentos de Proteção Individual a todos profissionais da 

U.E. (luvas, máscaras, viseira, álcool em gel, avental) e tapetes higienizadores 

nas portas de entrada da escola e salas). 

 Foram retirados todos os tapetes e cortinas dos espaços das salas;  

  Os ventiladores foram posicionados com hastes para cima; 

 Os espaços serão limitados nos ambientes coletivos para momentos de 

higiene, alimentação e possíveis atividades, garantindo o distanciamento 

determinado pela Vigilância. Todos os espaços terão identificação com cartazes 

de acordo com tabela proposta acima com o limite de pessoas por espaço. 

 Na hora da alimentação o refeitório estará demarcado, garantindo o 

distanciamento de 1, 5 m entre as crianças;  

 Os pratos das crianças serão previamente preparados para evitar o excesso 

de circulação no ambiente e a manipulação do alimento por muitas pessoas 

durante a pandemia o projeto auto servimento estará suspenso; 

 As famílias que optarem por deixar os filhos em casa, não deverão ser 

prejudicadas, disponibilizar um formulário para as famílias que optarem em não 

enviar sua criança; a escola se propõe nestas condições de fornecer atividades 

para as crianças;  

 Será feita a medição da temperatura de todos os funcionários e das crianças 

todos os dias na entrada da U.E. e quando for necessário, no caso de febre das 

crianças os pais serão chamados e orientados a levar a criança ao médico. Os  

funcionários também serão orientados ao distanciamento, observação e se 

necessário procurar o médico. 

 Os horários de entrada e saída terão um intervalo de 15 minutos entre os 

agrupamentos 3 no início das atividades. 

 Para melhorar a logística disponibilizaremos acesso pelas duas entradas da 

U.E. para evitar aglomerações em um só lugar, quando todos retornarem 

agrupamento 2 e 3.  

 As crianças serão acolhidas no portão para evitar a entrada dos familiares na 

escola, o que aumentaria o fluxo de pessoas no interior da U.E.    

 Todos os espaços da U.E estarão com as janelas, portas abertas garantindo 

assim melhor circulação do ar; 



11 
 

 Na secretaria terá cartaz e obstáculos para a restrição de acesso em seu 

interior de pessoas que não trabalham no ambiente, sendo atendido no balcão. 

  Na limpeza são quatro funcionários da (Arcolimp) para atender as novas 

exigências de higiene, diariamente serão orientados para as novas rotinas, 

ações e cuidados com os espaços da escola, como exemplo o uso de álcool 

sobre as bancadas, mesas, maçanetas, reposição do totem, e dos materiais de 

limpeza e higiene, além do cuidado próprio como o uso das luvas e máscara. 

 As salas de aula serão higienizadas a cada período de uso.  

 O refeitório será higienizado a cada refeição de cada agrupamento. 

 Os banheiros serão higienizados a cada 3 horas. 

 Todos os funcionários e as crianças serão orientados a higienizar várias vezes 

as mãos e o seu espaço de uso. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estas são algumas propostas para o início do ano letivo, diante dos 

inúmeros desafios para o retorno que exigirá dos educadores novas abordagens 

metodológicas, novos caminhos, novas formas de agir e temos certeza que 

nossos profissionais estarão dispostos a oferecer o seu melhor, dentro dos seus 

limites.  

Contamos assim, com o apoio dos familiares para o enfrentamento nesta 

nova fase bem com da Secretaria Municipal da Educação da qual será 

imprescindível para a nossa execução. 

 

8. REFERÊNCIAS 
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CAMPINAS, Departamento de Vigilância em Saúde – Secretaria de Saúde, 
Departamento de Promoção da Saúde do Servidor. CADERNO 6 Protocolo 
Municipal – Educação Ed. 4. 06/10/20202. 
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