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Plano para o retorno às aulas presenciais do Agrupamento III do CEI Regente Feijó 

 

O presente plano de retorno foi elaborado seguindo os protocolos sanitários da Prefeitura Municipal 

de Campinas, em especial os cadernos 1 e 6. 

 

Protocolo Sanitário para a Educação Infantil: 

1. Dimensão da sala de aula (Integre) do CEI Regente Feijó; 

2. 1, 5 m de distanciamento; 

3. Plano atendimento de 50% da capacidade das salas; 

5. Professores e Funcionários (Compromisso Campinas). 

 

Esse plano é passível de mudanças, de acordo com as orientações recebidas da SME e do DEVISA. 

 

Turma Período 
Metragem 

da sala 

Proposta de 

atendimento no 

INTEGRE 

Atendimento 

de 50% 

AGIII A 

 
manhã ≅  45 m 30 crianças 

15 crianças em dois grupos de 

frequência alternada 

AGIII B 

 
manhã ≅  45 m 30 crianças 

15 crianças em dois grupos de 

frequência alternada 

AGIII C manhã ≅  45 m 30 crianças 
15 crianças em dois grupos de 

frequência alternada 

AGIII D 

 
tarde ≅  45 m 30 crianças 

15 crianças em dois grupos de 

frequência alternada 

AGIII E 

 
tarde ≅  45 m 30 crianças 

15 crianças em dois grupos de 

frequência alternada 

AGIII F tarde ≅  45 m 30 crianças 
15 crianças em dois grupos de 

frequência alternada 

 

• As crianças serão divididas em dois grupos fixos, semanais, nomeados conforme combinado 

pelas professoras com seus alunos, sendo que as crianças frequentarão a escola em semanas 

alternadas, e quando não frequentarem presencialmente, a interação com as famílias será 

feita através de telefone, Whatsapp, Facebook, entre outros. 



• As atividades desenvolvidas para interações em casa serão elaboradas de acordo com o 

planejamento da equipe pedagógica, considerando o projeto pedagógico da U. E. 

• A frequência presencial das crianças na unidade escolar será facultativa; 

• O período de permanência das crianças na unidade escolar será de 3 horas por dia; 

• A escola fará a entrega de kits de máscaras para as crianças; 

• O uso de máscara será obrigatório para todos; 

• Conforme orientação recebida, os familiares não entrarão na escola e as crianças serão 

recepcionadas no portão. 

• As crianças e adultos usarão álcool em gel 70% para higienizar as mãos ao chegar, após o 

uso de cada espaço e ao sair da escola; 

• Revezamento das turmas nos brinquedos e áreas externas, sempre higienizando após o uso e 

antes do primeiro uso do dia; 

• Após todo e qualquer contato entre adultos e crianças e/ou crianças/crianças, a higienização 

das mãos será feita com álcool em gel 70%; 

• As crianças do AG III usarão máscaras de tecido, sendo dispensadas apenas para crianças 

portadoras de necessidades especiais, conforme orientação do DEVISA; 

• Todos os objetos serão de uso individual exclusivo; 

• Não serão permitidos empréstimos de livros e o Dia do Brinquedo de casa; 

• Os profissionais higienizarão as mãos após qualquer contato com a criança e antes e depois 

da troca de roupas; 

• Será aferida a temperatura das crianças na entrada da escola. Quando a temperatura aferida 

for maior que 37,8º a família será orientada a procurar o Centro de Saúde, de acordo com os 

protocolos para o COVID-19; 

• A alimentação das crianças será feita com a entrega dos pratos montados pelas cozinheiras; 

• Distanciamento de 1,5 m nas mesas; 

• Antes das refeições, as mãos serão lavadas com sabão líquido, como já é usual, e também 

será usado álcool em gel 70%; 

• Profissionais que preparam alimentos devem seguir todas as orientações e recomendações, 

fazendo uso de todos os EPIs e seguindo todos os protocolos; 

• Profissionais devem fazer o uso de máscara o tempo todo e, quando necessário, fazer uso de 

outros equipamentos, como protetor facial, avental e luva; 

• Os funcionários da limpeza serão treinados no dia 29/01/2021, pelo DEVISA; 

• Higienização de todos os brinquedos, materiais pedagógicos, jogos, tapetes, e todos os 

objetos de uso comum ao final de cada período, e sempre que necessário. 

• Livros e demais materiais serão higienizados após cada uso e ficarão em quarentena; 

• Cartazes na escola com as orientações, recomendações quanto aos cuidados para prevenção 

ao COVID-19; 

• Cartazes com orientações de higiene pessoal serão afixados por toda a escola; 

• Comunicação e interação permanente com as famílias e crianças; 

• Atender a comunidade escolar via telefone, email, Whatsapp e, pessoalmente, com horário 

marcado e seguindo todas as orientações e recomendações; 

• Janelas sempre abertas; 



• Totens de álcool em gel 70% na entrada da escola; 

• Demarcação de 1,5 m de distanciamento no chão para atendimento do público na 

secretaria/direção; 

• Atendimento na secretaria/direção com barreira física (barreira transparente no balcão de 

atendimento); 

• Disposição de frascos de álcool em gel 70% em diversos locais estratégicos pela escola; 

• Todas as áreas, superfícies e objetos serão higienizados antes do início de cada período e ao 

longo do dia: maçanetas, corrimãos, puxadores, grades, mesas de refeitório, bancos e 

cadeiras, de acordo com as normas descritas pelo DEVISA. 

• As reuniões da Equipe Educativa da escola serão realizadas virtualmente, via Google Meet; 
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