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PLANO DE AÇÃO 

 RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

Em consonância  ao  Protocolo  Sanitário  Municipal  -  Caderno  06  de  Campinas,

publicado na data de 06 de outubro de 2020, do qual dispõem diretrizes e procedimentos

relacionados  às  medidas  de  prevenção  para  o  controle  da  pandemia  Covid-19  e

prevenção  de  funcionários  e  estudantes,  também  o  Protocolo  Sanitário  Municipal

Intersetorial e De Ambientes Caderno 1, o CEI Professora Renata Ferramola frente a uma

análise reflexiva sobre as ações pertinentes, elabora o Plano de ação para um possível

retorno presencial pautado em torno de três eixos principais:

1. Acolhimento (Crianças, famílias e profissionais)

2. Rotinas (Replanejamento)

3. Espaços (Reorganização)

· ACOLHIMENTO (Crianças, famílias e profissionais)

· Reunião  por  agrupamento  com  os  Pais/  Responsáveis  para  orientações  e

esclarecimentos dos protocolos vigentes para o acolhimento das crianças;

· Informação sobre a necessidade de utilização das máscaras, garrafinhas individuais de

água, higienização frequente das mãos e o uso constante de álcool em gel 70%;( sendo

para as crianças acima de 3 anos).

· Seguindo  os  protocolos  e  orientações  estabelecidos  pela  Prefeitura  Municipal  de

Campinas (PMC) e Vigilância Sanitária será articulado as seguintes ações:

- Aferição da temperatura de todas as crianças na entrada da unidade;

- Espaçamento de 10 minutos no horário de entrada e saída das crianças, objetivando

não ter aglomeração de pessoas;

- As turmas serão atendidas com 50% da capacidade das crianças por dia, inicialmente

somente com o agrupamento III, com um rodizio semanal. 

Sendo que na semana que as crianças permanecerem em casa realizarão atividades
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remotas. 

O Agrupamento I  e  II  iniciarão com as aulas remotas,  no mês de fevereiro  haverá o

planejamento e organização para o recebimento dessas crianças nas aulas presenciais.

Assim que determinado pelas autoridades competentes.  

Sobre o AG III o atendimento se dará baseado nas informações abaixo:

Espaço Físico Quantidade de crianças Atendimento com 50%
AG III A e C
 
46.56m

32 crianças 
1 professor

16 crianças

AG III B e D 

46.23m

32 crianças 
1 professor

16 crianças

Foco no trabalho a ser realizado para as crianças que permanecerem na escola de

fevereiro/março:

· Ambientação  das  crianças  à  nova  realidade  escolar  com  os  protocolos  sanitários

necessários à prevenção da COVID – 19

· Atividades  de  interação  para  retomada  dos  vínculos  afetivos,  emocionais  e

pedagógicos

· Avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos para a realização do planejamento

· Acolher as crianças com empatia através da escuta atenta e compartilhar sensibilidade

à demonstração dos medos, dúvidas ou possíveis descasos ao momento vivenciado;

· Ao  retornarem  as  crianças  serão  acolhidas  e  instruídas  por  meio  das  rodas  de

conversas, informativos visuais, histórias específicas e dramatizações que representarão

à nova rotina, também com foco na higienização, distanciamento social  e medidas de

prevenção para o controle do Covid-19; 

· O acolhimento diário será articulado através das conversas,  músicas (tonalidade) e

imagens – painel de emoções;

· Entrada: boas vindas diferente – danças, comprimento com pés, voltinha, careta ou

outros combinados;

· Entrada em horários estabelecidos para cada sala e posteriormente por agrupamento;
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· Diálogos intersetoriais (saúde e assistência social) com as famílias e funcionários.

· Formação  e  fomentação  continuada  relacionada  à  temática,  informações  visuais

anexadas aos espaços da unidade, distribuições de protocolos vigentes do município e

orientações internas relacionadas à nova rotina, higienização e distanciamento social e

disponibilização/ utilização de EPI’s.

IMPORTANTE: Em todo o período todos os integrantes da escola, (crianças, funcionários

e pais deverão fazer uso de máscara).

2. ROTINA (Replanejamento)

· Replanejamento  dos  horários  por  agrupamentos:  Entrada,  saída,  café,  almoço  ou

jantar;

· Fazer higienização nas mochilas com álcool líquido 70% na entrada da escola; 

· Acentuação da higienização dos espaços, mobiliários e utensílios após cada utilização;

· Organização de Kits individuais de materiais pedagógicos ou higienização após uso;

· Demarcação do chão com formas geométricas ou figuras;

· Realizar  e/  ou  relembrar  com  as  crianças  a  posição  do  distanciamento  utilizando

musicalização;

· Limitação de espaços nas áreas externas;

· Utilização de materiais não estruturados: folhas, gravetos, pedras, sementes e outros

que podem ser descartados ou levados para casa após a atividade realizada;

· Potencializar atividades lúdicas utilizando áreas externas;

· Desenvolver atividades de horta, pinturas e jogos.

3. ESPAÇOS (Reorganização)

· Retirar mobiliários, materiais e objetos não permitidos para o uso coletivo;

· Reorganizar  ou  adaptar  todos  os  espaços  seguindo  os  protocolos  e  orientações

vigentes; 

· Utilizar espaços externos e arejados (solário, estacionamento, áreas abertas em frete

às salas);

· Reorganizar as salas de aula do AG III  deixando as mesas distanciadas e cadeiras
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vazias entre as crianças; distanciamento de 1,5 m por criança.

· Posicionar os ventiladores direcionados para cima, deixar janelas e portas abertas;

· Reorganização da disposição das mesas do refeitório, substituir os bancos por cadeiras

individuais e deixar distanciamento entre elas;

· Utilização de borrifadores com álcool 70% liquido e em gel distribuídos em todos os

espaços  de  uso  coletivo  da  escola.  Em cada  sala  de  aula  deixar  esses  itens  sob  o

cuidado dos educadores (a fim de evitar acidentes com as crianças);

· Sinalização no chão seguindo a orientação vigente a cerca do distanciamento de 1,5

metro.

✔ Reafirmamos  que  todos  os  cuidados  exigidos  no  PROTOCOLO  SANITÁRIO

MUNICIPAL  Caderno  6  para  a  educação  infantil,  PROTOCOLO SANITÁRIO

MUNICIPAL INTERSETORIAL E  DE  AMBIENTES  Caderno  1 serão  cumpridos

rigorosamente nesta unidade escolar.

✔ Os Grupos de WhatsApp serão a principal  ferramenta de comunicação entre a

escola e as famílias.

✔ A equipe gestora, os docentes e 1 representante de cada setor da escola se reunirá

semanalmente  para  tratar  sobre  os  problemas  relacionados  ao  Covid,  os

protocolos aplicados e fazer avaliação do trabalho semanal. 

Campinas, 19 de Janeiro de 2021
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  Prefeitura Municipal de Campinas 
  Secretaria Municipal de Educação de Campinas

  Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Norte - E003
Rua Bernardo José Sampaio, 300 - Botafogo - Tel: 32462606

À
Senhora Giselle Alessandra Marchi
Representante Regional do NAED Norte

Campinas, 03 de fevereiro de 2021

Prezada RR Giselle, 

Segue abaixo parecer referente “Plano de retomada às aulas presenciais”, elaborado pela Equipe
Gestora do CEI “Bem Querer” Profª Renata Ferramola, que administrou e coordenou a Unidade até
o dia 31/01/2021. Após esta data a Unidade estará sob responsabilidade da OS Maria do Carmo
Ferreira de Paula e com nova Equipe Gestora, devendo esse plano ser levado ao conhecimento da
mesma,  para sua efetiva implementação e possíveis adequações/inclusões. 
Após leitura e análise do “Plano de retomada às aulas presenciais”, elaborado pela Equipe Gestora
do  CEI  “Bem Querer”  Profª  Renata  Ferramola,   com planejamento  específico  para   provável
atendimento presencial  às crianças de agrupamento 3 à partir  de 01 de março do corrente ano,
concluo que o mesmo atende ao disposto no Ofício SME de 13/01/2021 e no Protocolo Sanitário
Municipal (cadernos 1 e  6) de prevenção à Covid-19, quanto à capacidade de atendimento de cada
sala (50%), à redução da jornada diária (3 h), à aquisição de equipamentos e materiais para higiene
e limpeza, à organização e adequação dos espaços escolares, ao acolhimento às  crianças e famílias,
à  proposta  pedagógica,  à  informação  às  crianças,  famílias  e  funcionários,  à  formação  de
profissionais  e  às  medidas  e  procedimentos  de  segurança  adotados  para  o  funcionamento  da
Unidade.

Atenciosamente, 

Waldina Vaz 
Supervisora Educacional 


