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1. Introdução

Em  atendimento  à  solicitação  da  equipe  do  NAED,  a  equipe  gestora  do  CEI  Prof.ª  Zuleika

Hellmeister Novaes apresenta plano de retomada às atividades presenciais para o ano de 2021  com

base nos documentos:  Manual  do Gestor  e nos Cadernos 1 e  6: Medidas de Prevenção para o

controle da Pandemia de COVID-19 e Proteção de Funcionários e Estudantes 1, e contemplando as

exigências  apresentadas  no  relatório  de  vistoria,  realizado  pela  equipe  do  Departamento  de

Vigilância e Saúde (DEVISA), após visita técnica em 17/12/20. 

Esclarecemos que este documento foi elaborado inicialmente apenas pela equipe gestora, pois não

houve tempo hábil para discussões coletivas. Ressaltamos que, em 25/01/21, os pontos principais do

documento foram mencionados em reunião de Conselho de Escola e acordado que tanto o Caderno

6 quanto este documento, na íntegra, serão disponibilizados por e-mail  para todos conselheiros.

Portanto,  este  documento  é  passível  de  ajustes  e  orientações  que  se  fizerem  necessárias  após

avaliação de todos os envolvidos e dos órgãos competentes. 

2. Caracterização da Escola

O CEI Prof.ª Zuleika H. Novaes está localizado no distrito de Sousas, e possui três salas de aula. A

proposta de atendimento da escola é de 180 crianças de Agrupamento III (crianças de 3 a 5 anos e

11 meses), divididas em 6 turmas de trinta alunos, sendo três no período da manhã e três à tarde.

Neste momento a escola possui 164 alunos matriculados.

A equipe gestora da unidade é composta pela diretora Regina Carvalho Calvo de Faveri, pela vice-

diretora  Flávia  Ferreira  Leão  Hatore  e  pela  Orientadora  Pedagógica  Patrícia  Regina  Infanger

Campos. Esta equipe também é responsável pelo CEI Alexandre Sartori Faria (distrito de Joaquim

Egídio).

1. Protocolo Sanitário Municipal, de 06/10/2020, Prefeitura Municipal de Campinas.



O quadro completo de funcionários está descrito na tabela 1 a seguir:

Tabela 1: Quadro de Funcionários

Profissionais Quantidade

Diretora 1

Vice-diretora 1

Orientador Pedagógica 1

Professoras 7 (3 manhã /3 tarde) – 1 secretaria

Cozinheiras 2

Serventes 2

Serviços Gerais 1

Zelador 2 (1 por dia)

3. Espaço Físico

Seguindo as orientações  recebidas,  todos os espaços do CEI Zuleika Hellmeister  Novaes  serão

reorganizados e adaptados com vistas a garantir a segurança de todas as pessoas que nele circulam.

Essas medidas abarcarão a colagem de adesivos, cartazes e folders com orientações sobre cuidados

e proteção contra a COVID-19, especialmente sobre o uso de máscaras, em todos os ambientes.

Além disso, os espaços da escola serão sinalizados com a capacidade máxima de pessoas permitida

para aquele local.

Os pisos das salas de aula, das áreas de uso comum como quadra, refeitório e bancos externos serão

demarcados de forma a garantir o distanciamento de 1,5 m entre crianças e profissionais. Nas salas

de aula, mesas e cadeiras serão retiradas e o chão será devidamente sinalizado para também garantir

tal distanciamento entre as crianças.

Faremos a divisão e identificação das pias destinadas exclusivamente para higiene das mãos e as

que se destinam ao consumo de água. Algumas pias serão interditadas para garantir distância segura

dos usuários. Nestes locais, serão afixados cartazes orientando a correta lavagem das mãos e em

todos  os  espaços  da  escola  haverá  dispenser  de  álcool  em  gel  70%.  Nos  banheiros  haverá

sinalização necessária para diferenciar o uso de álcool em gel 70% ou sabonete líquido.

Para  garantia  da  segurança  de  toda  comunidade  escolar,  os  ambientes  serão  higienizados

constantemente  de  acordo  com  as  orientações  da  DEVISA.  Tanto  a  equipe  gestora  como  as

funcionárias da limpeza passaram por treinamento específico sobre a higienização dos ambientes.

As salas de aula serão limpas entre os turnos de atendimento e no final do período da tarde, o



refeitório e os brinquedos do parque serão higienizados a cada troca de turma, os banheiros a cada

hora de atendimento e o lixo será trocado, no mínimo, três vezes ao dia. A escola adquiriu lixeiras

com tampa e pedal,  conforme recomendação. Destacamos que será imprescindível ampliar para

quatro a quantidade de funcionárias na equipe de limpeza de forma a garantir a segurança de todos. 

A escola providenciará a compra de itens de EPIs (máscaras, luvas, aventais, álcool em gel e outros)

com o repasse de verba extra,  já creditada na conta da escola e exigirá dos funcionários o uso

adequado desses itens de proteção.

Os brinquedos de madeira, a casinha de bonecas e a biblioteca serão interditados. A fim de que o

contato das crianças com os livros continue acontecendo de maneira segura, cada turma terá uma

caixa de livros que serão higienizados ou deixados em quarentena por pelo menos 72 horas após o

uso. 

As portas  e  janelas  das  salas  de aula  e  refeitório  serão mantidas  abertas,  para evitar  o  uso de

ventiladores.  Se,  em algum momento,  o  ambiente  estiver  com grande  desconforto  térmico,  os

ventiladores serão utilizados direcionados para a porta/janela para forçar a entrada de ar externo. 

Além  das  alterações  acima,  as  gestoras  da  escola  participarão  do  curso  “Estabelecimento

Responsável”, oferecido pela Prefeitura Municipal de Campinas como exigência para retomada das

atividades presenciais. 

4. Circulação de Pessoas

Para  adentrarem a  escola,  alunos,  pais,  funcionários  e  visitantes  precisarão  seguir  o  protocolo

abaixo:

- na entrada da escola, em local sinalizado no chão, haverá a verificação do uso adequado de

máscaras e aferição de temperatura;

- haverá um totem contendo álcool 70% em gel para que a pessoa seja feita a higienização das

mãos.

- recomendação para que os adultos familiares não acompanhem as crianças até as salas de

aula para evitar aglomerações.

No mural, da frente da escola, haverá todas as informações afixadas sobre o protocolo a ser seguido

e o plano de retomada. 

As áreas  de maior  fluxo serão demarcadas  a  fim de minimizar  o uso concomitante do mesmo

ambiente e de respeitar o distanciamento mínimo.



5. Atendimento das Crianças

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a escola deverá retornar às atividades

presenciais em 01/03/21, com o atendimento de 50% do total de crianças de cada turma, que será

dividida em 2 grupos fixos, garantindo o que está previsto no protocolo. Dessa forma, cada uma das

turmas de Agrupamentos III do CEI Prof.ª Zuleika Hellmeister Novaes, terá, no máximo,  quinze

crianças, por dia. A cada semana, um grupo será atendido presencialmente e o outro virtualmente.

As famílias poderão optar se desejam o atendimento presencial ou apenas virtual. 

Assim o trabalho pedagógico, ocorrerá pelo atendimento presencial, pelas atividades remotas por

meio do  blog da escola, do  WhatsApp Business  de cada turma e também pela oferta de materiais

e/ou atividades para as famílias (Sistema drive thru). Ressaltamos que esse sistema drive thru bem

as atividades remotas, realizados em 2020, tiveram boa avaliação por parte da comunidade escolar. 

Abaixo seguem as tabelas 2 e 3 com a proposta de atendimento a ser analisada, considerando o

atendimento de crianças de Agrupamento III,  em turno parcial,  e uma turma de AG II/III,  nos

períodos da manhã e tarde, tal qual foi feito o planejamento e,  na sequência,  a tabela 4 com a

quantidade de professoras. O horário de atendimento será reduzido para três horas diárias.

Tabela 2. Organização do Atendimento Presencial dos grupos 

Período Turmas 
Nº de  

Alunos

1ª semana

50%

2ª semana

50%

3ª semana

50%

4ª semana

50%

Manhã

AG III A 30 G1 G2 G1 G2

AG III B 30 G1 G2 G1 G2

AG II/III C 28 G1 G2 G1 G2

Total 88 44 44 44 44

Tarde

AG III D 30 G1 G2 G1 G2

AG III E 30 G1 G2 G1 G2

AG III F 30 G1 G2 G1 G2

Total 90 45 45 45 45



Tabela 3. Organização do Atendimento Virtual dos grupos 

Período Turmas Nº de  

Alunos

1ª semana

50%

2ª semana

50%

3ª semana

50%

4ª semana

50%

Manhã

AG III A 30 G2 G1 G2 G1

AG III B 30 G2 G1 G2 G1

AG II/III  C 28 G2 G1 G2 G1

Total 88 44 44 44 44

Tarde

AG III D 30 G2 G1 G2 G1

AG III E 30 G2 G1 G2 G1

AG III F 30 G2 G1 G2 G1

Total 90 45 45 45 45

Tabela 4. Quantidade de Professoras

Período Turmas Total de Professores

Manhã AG III A 1

AG III B 1

AG II/III C 1

Tarde AG III D 1

AG III E 1

AG III F 1

6. Entrada e Saída de Alunos

A fim de evitar aglomerações no momento de entrada e saída dos alunos, serão estabelecidos dois

horários de entrada e de saída, conforme tabela a seguir, com intervalos entre eles, um para as

crianças cujos pais trazem à escola e outro para aquelas usuárias do transporte escolar. 



Tabela 5: Horários de Entrada e Saída 

Agrupamento
Responsável
Trajeto da
Criança

Manhã Tarde

Entrada Saída Entrada Saída

AG III 
Famílias 7h às 7h20 10h às 10h20 13h às 13h20 16h às 16h20

Transporte Escolar 7h30 10h30 13h30 16h30

Ao chegar na escola, a criança passará pelo protocolo inicial e seguirá as sinalizações até a sala. Os

pisos serão demarcados para que as filas sejam garantidas com 1,5 m de distância entre as crianças.

Na  saída,  os  pais  deverão  retirar  as  crianças  nas  respectivas  salas.  No  caso  do  transporte,  os

monitores de cada ônibus, tanto na entrada como na saída, deverão acompanhar as crianças até as

salas para garantir o distanciamento. 

7. Dinâmica de Atendimento

Ao chegar a sala de aula a criança será orientada a deixar a mochila na área reservada para que

possa ser higienizada pela equipe da limpeza. A equipe de professoras desenvolverá estratégias que

valorizem formas alternativas de contato entre adultos e crianças de modo a evitar contato físico

(abraços, por exemplo). Atividades ao ar livre serão priorizadas e brinquedos como pelúcia, tecido e

outros  tipos  de  material  que  não  possam  ser  higienizados  serão  substituídos  por  aqueles  que

facilitem tal processo. Além disso, não será permitido que as crianças tragam objetos ou brinquedos

de  casa.  Cada  criança  receberá  um kit  de  máscaras  e  uma garrafinha  de  água  que  deverá  ser

identificada com seu o nome e guardada individualmente de forma a não permitir contato entre elas.

Todo material de uso pedagógico como: lápis, canetinha, massinha, giz de cera, lápis de cor, cola…

será utilizado de forma individual, armazenado em potes identificados com o nome de cada criança.

Os brinquedos serão acondicionados em caixas plásticas com tampa e serão higienizados ao final de

cada período de atendimento. 

8. Alimentação

A oferta da merenda seguirá as orientações da equipe de nutrição. O sistema de  self service  será

substituído para pratos feitos pelas cozinheiras, de modo a evitar filas e manuseio de talheres de

servimento pelas crianças. Os bancos do refeitório serão demarcados para que as crianças fiquem

distantes umas das outras. As turmas utilizarão o refeitório com horários determinados, de modo a

garantir que grupos pequenos utilizem esse espaço, prevendo que em razão da alternância, possa



ocorrer  a  higienização  necessária.  Neste  local,  serão  afixadas  as  instruções  de  uso  correto  e

acondicionamento das máscaras.

9. Trabalho a ser Realizado nos meses de Fevereiro e Março (virtual e presencialmente)

Durante o mês de fevereiro, os educadores desenvolverão atividades com as crianças e as famílias

sobre as formas de prevenção da COVID-19 e sobre as novas “regras” da escola para proteção de

todos, de forma a garantir a retomada tranquila das atividades presenciais em março. 

Em março com o retorno das atividades presencias, os objetivos do trabalho pedagógico serão a

ambientação  dos  alunos  à  nova  realidade  escolar,  explicando  todos  os  protocolos  sanitários

necessários à prevenção da COVID-19, a retomada dos vínculos afetivos, emocionais e pedagógicos

e a realização por parte dos educadores de uma avaliação diagnóstica dos alunos para a realização

do planejamento.

10. Casos Suspeitos

Os pais serão orientados a não enviar seus filhos para escola caso apresentem qualquer sintoma,

como febre acima de 37,8 graus.  Os funcionários  também serão monitorados e orientados a  se

afastar  do  trabalho  caso  apresentem  sintomas  semelhantes  aos  da  COVID-19  ou  tenham  tido

contato com casos confirmados.

Qualquer caso suspeito será comunicado ao Centro de Saúde e/ou à Vigilância Regional. 

Se algum funcionário apresentar sintomas de COVID-19 durante as atividades escolares, este será

isolado imediatamente em sala reservada e orientado a procurar por atendimento especializado no

Centro de Saúde de Sousas. Quando essa situação acontecer com alguma criança, a escola entrará

em contato com os responsáveis e procederá com orientações e encaminhamentos necessários. Um

funcionário, devidamente protegido com EPIs, acompanhará a criança até a chegada dos familiares,

em espaço reservado para este fim. Em seguida o ambiente será higienizado seguindo os protocolos.

11. Atendimento ao Público e Entrega de Cestas Básicas

Priorizaremos o atendimento ao público, no que diz respeito às questões administrativas  (cadastros,

matrículas, emissão de documentos, etc.) por canais digitais como  WhatsApp  da Escola, e-mail,

telefone, etc. 

Nos  casos  presenciais,  os  pais  ou  visitantes  deverão  adentrar  a  escola  seguindo  os  protocolos

apresentados neste plano. Nas mesas da secretaria foram instaladas placas de acrílico para proteção



e o chão será devidamente sinalizado a fim de garantir o distanciamento. 

Especificamente em relação a entrega de cestas básicas ocorrerá em horários estabelecidos para tal,

não sendo concomitantes com o turno de aulas e nem com os horários de entradas e saídas de

alunos. Assim, a família poderá retirar a cesta básica das 11h00 às 12h30 ou das 17h00 às 18h00 e o

local destinado para as entregas será o refeitório, por ser local amplo e ventilado.

12. Reuniões Coletivas e Formação dos Funcionários

De  acordo  com  os  protocolos  sanitários,  nesse  momento  de  pandemia  do  COVID-19,  estão

suspensos eventos, exposições ou reuniões coletivas presenciais. Esses eventos, quando necessários,

continuarão ocorrendo virtualmente. Incluem-se nesse rol: reuniões pedagógicas semanais (TDC),

reuniões de formação dos profissionais na unidade, Reuniões de Conselho, Reuniões entre famílias

e Educadores, Exposições de Trabalhos, eventos culturais. 

Ressaltamos que, nas reuniões iniciais do ano letivo, o conteúdo do Caderno 1 e 6, bem como este

Plano de Retomada serão discutidos  detalhadamente a  fim de garantir  que todos os envolvidos

estejam cientes do cumprimento rigoroso do protocolo preconizado pela SME e DEVISA.
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