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PLANO DE RETORNO EDUCAÇÃO INFANTIL 

CIMEI 6 – CEI Papai Noel e CEI Reino Encantado 

Apresentamos, no decorrer deste texto, propostas para um possível retorno presencial das atividades da 

educação infantil no dia 08/02/2021, somente com as turmas de crianças do agrupamento III. Podendo 

sofrer alterações, caso haja outro decreto do governo. O retorno às atividades presenciais será opcional para 

os alunos. 

Enfatizamos, no entanto, uma grande preocupação com a segurança sanitária das crianças e adultos 

envolvidos nesta comunidade escolar (familiares e funcionários), pois os protocolos necessários para 

minimizar os perigos de transmissão do vírus são dificilmente controlados na relação entre crianças 

pequenas, por mais que haja cuidados extremos e olhar atento. Crianças pequenas são dinâmicas e 

espontâneas, sendo assim, aproximações, colo, afeto físico, espirros, tosses, choros, contato com 

secreções... são quase inevitáveis! 

No entanto, para o possível retorno presencial na proposta de 50% no atendimento as crianças, 

necessitaríamos fazer revezamento por turma. Diante do recomendado em respeitar o distanciamento de 

1,50 metros de uma pessoa para outra, não conseguimos atender de imediato os 50% por dia, já que não há 

espaço adequado com o mobiliário das salas e refeitório. No CEI Papai Noel reduziremos para 30% de 

crianças por dia. Ou seja, 10 crianças de cada vez por turma. Já no CEI Reino Encantado, conseguiremos 

atender 12 crianças por dia por turma. As crianças permanecerão em turnos de 3 horas diárias de trabalho. 

CEI Papai Noel – 3 turmas de AG III, sendo 1 de manhã e 2 à tarde 

Total de crianças atendidas dia – 10 de manhã e 20 à tarde (com revezamento no uso do refeitório) 

CEI Reino Encantado – 3 turmas de AG III, sendo 2 de manhã e 1 à tarde 

Total de crianças atendidas dia – 24 de manhã (com revezamento no uso do refeitório) e 12 à tarde. 

 O parque não poderá ser utilizado porque não temos como garantir o distanciamento das crianças nesta 

área, e nem a higienização de todos os espaços e brinquedos. Além disso, banheiros e outros espaços de uso 



 

comum deverão ser higienizados por um número maior de vezes, o que acarretará na necessidade de 

serviço aumentado da equipe da limpeza. Destacamos a necessidade de complemento à equipe do CEI 

Reino Encantado, que está desfalcada em número de profissionais da limpeza a algum tempo, mesmo com 

existência dos cargos. Diante desta nova realidade, este ajuste se faz emergente! 

As crianças apenas serão atendidas na sala de aula, respeitando o distanciamento conforme o protocolo 

sanitário e o refeitório com alimentação. Utilizaremos todos protocolos sanitários para prevenção do Covid, 

como uso do álcool em gel, sabonete, máscaras entre outros, em todos os ambientes. As máscaras deverão 

ser trocadas periodicamente e acondicionadas em local específico para envio à higienização em casa.  Será 

feito a aferição de temperatura na entrada dos turnos. O uso de livros e ou outros materiais que não podem 

ser higienizados, serão guardados em caixas fechadas após o manuseio e só depois de 72 horas, voltam para 

reuso. 

Usaremos todos os meios de comunicação possível, como cartazes, ilustrações, adesivos, faixas, entre 

outros, para a reflexão e conhecimento da prevenção do vírus. 

Daremos ênfase aos seguintes temas: 

 Ambientação dos alunos à nova realidade escolar com os protocolos sanitários necessários à prevenção 

da COVID-19 

Atividades de interação para a retomada dos vínculos afetivos, emocionais e pedagógicos 

Avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos para a realização do planejamento 

Neste momento evitaremos eventos coletivos como: reuniões, palestra, festas,  etc, utilizando ainda 

nesse momento os recursos online. 

 O Atendimento presencial com a família será com dia e hora marcados ou por telefone. 

   As famílias que levarão as crianças deverão usar máscaras, e higienizando-se à entrada da escola, 

entregando o filho na sala de aula com o controle de entrada. A qualquer sinal de doença ou desconforto 

físico, deverá levar a criança de volta, com o possível de acolhimento, retornando, assim que possível e 

com nenhum sinal de doença. Caso a criança apresente desconforto ou sintoma físico durante a 

permanência na escola, a família será imediatamente comunicada para buscar. Caso isso não ocorra, as 

autoridades competentes serão consultadas para auxílio às ações necessárias. 

Voltamos a lembrar que, por tratar-se de crianças pequenas, mesmo com todos os protocolos de higiene, 

não garantem a saúde das crianças e dos funcionários  com o retorno presencial. No entanto, se houver, 

acontecerá diante de todos os cuidados e protocolos necessários! 



 

Sem mais,  

Equipe Gestora do CIMEI 06! 

 


