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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC/PMC-SME-GAB/PMC-SME-NAED NOROESTE/PMC-SME-NAED NO-CEI PHCB

PLANO DE TRABALHO

Campinas, 29 de janeiro de 2021.

Nome da UE: CEI Presidente Castelo Branco                                    Centro de Custo: E0379

 

Equipe Gestora:

1) Gisely Cristhiane Figueiredo – Vice-diretora Educacional

2) Silvia Aparecida Piovezana Murata – Orientadora Pedagógica

 

Número de funcionários:

Gestão: 02

Docentes: 09 (01 com restrição funcional)

Agentes de Educação Infantil/Monitor Infanto Juvenil I: 25 (03 com restrição funcional)

Administrativo: 00

Cozinha: 03 funcionárias da Base

Limpeza: 05 - sendo 03 funcionárias da Arcolimp e 02 Agentes de Apoio Operacional (uma com restrição
funcional)

Zeladoria/Vigilantes: 02 trabalhando intercalado 12/36

 

Período de funcionamento da escola:

1) Integral 07h às 18h – AG I A, AG I B, AG II A, AG II B e AG II C

2) Parcial Manhã 07h20 às 11h20 – AG III A

3) Parcial Tarde 13h10 às 17h10 – AG III B

 

Número de alunos na unidade: 166 alunos
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Número de alunos por período:

1) Integral: 112 alunos

2) Parcial Manhã: 27 alunos

3) Parcial Tarde: 27 alunos

 

Providências de segurança para retorno as aulas

Família e Alunos

 Como será feito? Responsável

Comunicação da escola com
alunos e familiares

1) Cartazes: avisos e
orientações; sinalização das
medidas preventivas

2) Facebook: avisos

3) WhatsApp - grupo de cada
turma: avisos; orientações
diversas; atividades remotas

4) Google Meet e/ou YouTube:
reuniões com o coletivo (família
– escola – comunidade)

5) Telefone e e-mail

Equipe Gestora

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Plano de Retomada as aulas
presenciais

1) Os pais e responsáveis serão
comunicados sobre o calendário
de retorno hibrido com, no
mínimo, sete dias de
antecedência, através dos canais
digitais de comunicação
descritos acima;

2) As crianças serão separadas
em grupos ou turmas fixos,
intercalados semanalmente; a
divisão será de acordo com a
ordem numérica e/ou alfabética
e também mantendo a proporção
de meninos e meninas (grupo
heterogêneo) e respeitando o
distanciamento de 1,5m.

Secretaria Municipal de
Educação

Equipe Gestora

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I
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3) Redução do número de mesas
e cadeiras nas salas de aula,
respeitando o distanciamento de
1,50m entre as crianças.

5) Impedimento de uso
compartilhado de materiais e
objetos pelas crianças.

5) Os pais ou responsáveis
receberão materiais e
orientações para realização de
atividades educacionais com as
crianças.

Haverá ensino não presencial
combinado ao retorno das
atividades presenciais?

Sim, as crianças que
permanecerem em casa
receberam as orientações para a
realização de atividades remotas
pelos canais digitais descritos
acima.

Equipe Gestora

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Caso o aluno tenha que
aguardar até que os pais
venham buscá-lo se apresentar-
se sintomático ou estiver
passando mal, se machucar, etc.

1) Teremos um funcionário de
referência na UE para, diante a
identificação de sintomas, ser
“ponte” na comunicação escola-
família.

2) Os pais ou responsáveis serão
comunicados para buscar o
aluno, aguardará em sala isolada
e segura, na Secretaria da UE;
em caso de mais de um aluno
será respeitado o distanciamento
de 1,5m; a família será orientada
a procurar o serviço de saúde.

Equipe Gestora

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Em relação aos Equipamentos
de Proteção Individual (EPI)

1) Frascos/totens/display de
álcool gel 70% dispostos em
pontos estratégicos da escola;
orientação para que alunos e
educadores tenham também seu
próprio frasco de álcool gel
70%, sempre que possível.

2) Uso de máscara dentro da
instituição de ensino, no
transporte escolar e em todo o
percurso de casa até a instituição
de ensino; familiares devem
providenciar máscaras em

Equipe Gestora

Zeladores

Equipe da Limpeza

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Família
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quantidade suficiente para troca
a cada 3 horas durante o período
regular ou sempre que estiver
úmida ou com sujidade aparente.

Caso o aluno se esqueça de
trazer seus pertences
individuais (máscara,
garrafinha de água, etc)

A UE terá um estoque de EPIs
para fornecer aos alunos e
familiares caso esqueça de
trazer; a família será orientada a
conferir o material diariamente
para evitar o esquecimento, se
isso se tornar constante
verificaremos as necessidades da
família.

Equipe Gestora

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Haverá garantia de
distanciamento físico de 1,5m
entre as pessoas?

1) O espaço da UE será
sinalizado de acordo com os
protocolos sanitários e
orientações da Anvisa: fitas
demarcadoras, zebradas,
cartazes com dizeres, símbolos e
cores, em local visível, bem
como no piso e nos móveis; a
equipe de funcionários será a
orientada sempre que necessário.

2) A capacidade máxima de cada
ambiente estará identificada
externamente e em local visível.

3) Sempre que possível, os
 funcionários serão dispersos em
diferentes áreas físicas da UE,
respeitando o distanciamento
mínimo.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Providências Áreas Comuns

 Como será feito? Responsável

Procedimentos para cuidado na
entrada e saída dos alunos

1) Produção de materiais de
comunicação visual para os
alunos afixados na entrada da
UE bem como nos ambientes,
com explicações de fácil
entendimento sobre a prevenção
da COVID-19 e sobre as
medidas de prevenção no
ambiente escolar.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
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2) Aferição de temperatura
utilizando, preferencialmente
termômetro sem contato
(Infravermelho).

3) Entrada e a saída de somente
um adulto com a criança. Todos
devem usar máscaras.  Será
recomendado que a mesma
pessoa, exceto as de grupo de
risco para COVID-19, leve e
busque a criança todos os dias.

4) Áreas para o transporte
escolar bem como horário
diferenciado de entrada e saída.

I

Procedimentos para cuidado no
Pátio

1) Produção de materiais de
comunicação visual para os
alunos afixados na entrada da
UE bem como nos ambientes,
com explicações de fácil
entendimento sobre a prevenção
da COVID-19 e sobre as
medidas de prevenção no
ambiente escolar.

2) O espaço externo da UE será
sinalizado de acordo com os
protocolos sanitários e
orientações da Anvisa: fitas
demarcadoras, zebradas,
cartazes com dizeres, símbolos e
cores.

3) Limpeza a cada ciclo de
uso/turma de alunos.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Como e com qual frequência
haverá higienização das
superfícies nas áreas comuns da
biblioteca

Biblioteca não será utilizada;
espaço está como depósito dos
materiais não laváveis que foram
retirados das salas de aula para
prevenção do COVID-19.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Procedimentos para
higienização dos corrimões e
corredores

1) De acordo com a “POP da
empresa Arcolimp”.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza
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2) Higienizar os corrimões,
corredores e demais objetos
dispostos nesse espaço a cada
ciclo de uso/turma de alunos.

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Haverá garantia de
distanciamento físico de 1,5m
entre as pessoas?

1) O espaço da UE será
sinalizado de acordo com os
protocolos sanitários e
orientações da Anvisa: fitas
demarcadoras, zebradas,
cartazes com dizeres, símbolos e
cores, em local visível, bem
como no piso e nos móveis; a
equipe de funcionários será a
orientada sempre que necessário.

2) Sempre que possível, os
 funcionários serão dispersos em
diferentes áreas físicas da UE,
respeitando o distanciamento
mínimo.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Providências Cozinha e Refeitório

 Como será feito? Responsável

Procedimentos para cozinha:
cuidado no preparo e
manipulação de alimentos

De acordo com a “Cartilha para
Manipulação de Alimentos para
Prevenção de COVID-19 nas
Escolas”.

CEASA

CONUTRI

Base – supervisão e funcionários

Equipe Gestora

Procedimentos para
higienização dos utensílios

De acordo com a “Cartilha para
Manipulação de Alimentos para
Prevenção de COVID-19 nas
Escolas”.

CEASA

CONUTRI

Base – supervisão e funcionários

Equipe Gestora

Procedimentos para
higienização do refeitório

1) De acordo com a “POP da
empresa Arcolimp”.

2) Higienizar as mesas, cadeiras
e demais objetos dispostos sobre

Arcolimp - supervisão

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza
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a mesa a cada ciclo de uso.

Procedimentos para cuidado no
servimento dos alimentos

1) De acordo com a “Cartilha
para Manipulação de Alimentos
para Prevenção de COVID-19
nas Escolas”.

2) Nos intervalos, recreios e
liberação para lanche ou almoço
ocorrerá o revezamento de
turmas em horários alternados
para reduzir a quantidade de
alunos em um mesmo espaço.
Respeitar o distanciamento de
1,5m entre as pessoas para evitar
aglomerações.

CEASA

CONUTRI

Base – supervisão e funcionários

Equipe Gestora

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Haverá garantia de
distanciamento físico de 1,5m
entre as pessoas?

1) O espaço da UE será
sinalizado de acordo com os
protocolos sanitários e
orientações da Anvisa: fitas
demarcadoras, zebradas,
cartazes com dizeres, símbolos e
cores, em local visível, bem
como no piso e nos móveis; a
equipe de funcionários será a
orientada sempre que necessário.

2) Sempre que possível, os
 funcionários serão dispersos em
diferentes áreas físicas da UE,
respeitando o distanciamento
mínimo.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Providências Sanitários

 Como será feito? Responsável

Procedimentos e frequência
para higienização das
instalações sanitárias?

1) De acordo com a “POP da
empresa Arcolimp”.

2) Banheiros, lavatórios e
vestiários serão higienizados
antes da abertura, após o
fechamento e, no mínimo, a cada
três horas, intensificando o
esvaziamento e higienização de
lixeiras.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I
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3) Os equipamentos que não
podem ser utilizados devido ao
distanciamento de 1,5m serão
isolados

Haverá garantia de
distanciamento físico de 1,5m
entre as pessoas?

1) O espaço da UE será
sinalizado de acordo com os
protocolos sanitários e
orientações da Anvisa: fitas
demarcadoras, zebradas,
cartazes com dizeres, símbolos e
cores, em local visível, bem
como no piso e nos móveis; a
equipe de funcionários será a
orientada sempre que necessário.

2) Sempre que possível, os
 funcionários serão dispersos em
diferentes áreas físicas da UE,
respeitando o distanciamento
mínimo.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Procedimentos para as salas de aula

 Como será feito? Responsável

Procedimentos para
higienização das salas de aula

1) De acordo com a “POP da
empresa Arcolimp”.

2) Materiais de higiene (água,
sabão líquido e papel toalha
descartável e/ou álcool em gel
70%) serão disponibilizados
e/ou estarão em local acessível.

Arcolimp - supervisão

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Qual a frequência prevista de
higienização das salas de aula
(piso, mesa, carteiras, grades,
puxador de porta, etc) e de
superfícies tocadas por muitas
pessoas (corrimão, maçanetas,
grades, etc)?

1) De acordo com a “POP da
empresa Arcolimp”.

2) As salas de aula e objetos
existentes nesse espaço, serão
higienizados após sua utilização
e no início/fim de cada período.

Arcolimp - supervisão

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Haverá garantia de
distanciamento físico de 1,5m

1) O espaço da UE será
sinalizado de acordo com os

Equipe Gestora
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entre as pessoas? protocolos sanitários e
orientações da Anvisa: fitas
demarcadoras, zebradas,
cartazes com dizeres, símbolos e
cores, em local visível, bem
como no piso e nos móveis; a
equipe de funcionários será a
orientada sempre que necessário.

2) Sempre que possível, os
 funcionários serão dispersos em
diferentes áreas físicas da UE,
respeitando o distanciamento
mínimo.

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Haverá intervalos entre aulas,
troca de professores, como
evitarão aglomerações?

Sim, intervalo de 3 horas

Secretaria Municipal de
Educação

Equipe Gestora

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Se houver falta de professor,
como evitarão aglomerações,
onde os alunos permanecerão?

1) Se a falta do professor for
comunicado com antecedência e
não houver substituição, os
familiares serão comunicados.

2) Se a falta do professor for
imprevisto, os familiares serão
solicitados a retornar a UE para
buscar a criança enquanto
permanecem em supervisão na
sala de aula.

Secretaria Municipal de
Educação

Equipe Gestora

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

 Como será feito? Responsável

Procedimentos para
higienização das salas da
Gestão

1) Realizar a higienização
completa das estações de
trabalho diariamente, incluindo
objetos compartilhados
(telefones, computadores, entre
outros).

Equipe Gestora

Arcolimp - supervisão

Equipe da Limpeza
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2) De acordo com a “POP da
empresa Arcolimp”.

Procedimentos para
higienização e cuidado no
atendimento da

Secretaria

1) Restringir visitas e acesso de
terceiros

2) Atendimento agendado
previamente, priorizando o uso
dos canais digitais (telefone e e-
mail).

3) Colocação de barreira de
acrílico no balcão de
atendimento.

4) Materiais de higiene serão
disponibilizados e/ou estarão em
local acessível.

5) De acordo com a “POP da
empresa Arcolimp”.

Equipe Gestora

Arcolimp - supervisão

Equipe da Limpeza

Haverá garantia de
distanciamento físico de 1,5m
entre as pessoas?

1) O espaço da UE será
sinalizado de acordo com os
protocolos sanitários e
orientações da Anvisa: fitas
demarcadoras, zebradas,
cartazes com dizeres, símbolos e
cores, em local visível, bem
como no piso e nos móveis; a
equipe de funcionários será a
orientada sempre que necessário.

2) Sempre que possível, os
 funcionários serão dispersos em
diferentes áreas físicas da UE,
respeitando o distanciamento
mínimo.

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

EPIs – Todos os funcionários

 Como será feito? Responsável

Em relação aos Equipamentos
de Proteção Individual (EPI)
para os professores, monitores,
agentes de educação,
administrativos, funcionários da
limpeza, cozinha, terceirizados?

1) Providenciar e exigir o uso
dos EPIs necessários aos
funcionários da UE
considerando o ambiente e o
risco envolvido no tipo de
atividade, como por exemplo:
aferir temperatura, acompanhar

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores
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Haverá troca de quanto em
quanto tempo?

e conduzir o aluno, higienizar
crianças, manusear alimentos ou
livros, desenvolver atividades
com risco de contato ou
gotículas, atividades de limpeza,
retirada e troca do lixo etc., em
conformidade com as
orientações da Anvisa.

2) Recolher e efetuar a
desinfecção dos EPIs, tais como
aventais, protetores faciais,
luvas, e protetores auriculares,
ou disponibilizar local adequado
para que o funcionário o faça
diariamente.

3) Supervisionar o manejo
correto dos respectivos EPIs:
colocar - usar - retirar - limpar –
guardar/descartar

4) Troca diária da máscara a
cada 3h de uso/trabalho; limpeza
diária do face shield,
acondicionado em caixa plástica
individual.

5) Descartar imediatamente ao
fim do uso, as luvas e/ou
aventais descartáveis nas lixeiras
(preferencialmente sem toque e
com acionamento por pedal)
revestidas com saco plástico,
devendo permanecer fechadas
em observância às boas práticas
de higiene.

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I

Caso o funcionário apresente-se
sintomático ou estiver passando
mal, se machucar, etc.

1) Separar uma sala ou uma área
para isolar pessoas que
apresentem sintomas até que
possam voltar para casa ou
procurar o serviço médico.

2) Após a desocupação da sala,
mantê-la arejada, com portas e
janelas abertas, sem ocupação
por 2 horas, para possibilitar a
dissipação da possível
aerossolização.

3) Seguir as orientações do
DPSS ou médico INSS (caso de
funcionário terceirizado)

Equipe Gestora

Equipe da Limpeza

Zeladores

Professores

Agentes de educação
infantil/monitores infanto juvenil
I
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