
PLANO DE RETORNO 2021- Providências de segurança para retorno as aulas 

Famílias e Alunos     

Como será feito? (Detalhar as ações 
escolares diárias)

Responsável (colocar 
mais de um responsável 
pela ação)

Comunicação da escola com alunos e 
familiares
Plano de Retomada as aulas 
presenciais (divulgação – família, 
comunidade. Aluno, funcionários e 
todos que comparecerem à UE)

Usaremos as mídias de comunicação já 
existentes, tais como: Whatsapp (grupo 
dos pais), blog, Facebook, cartazes em 
alguns pontos, públicos. 

Direção, Orientadora 
pedagógica e professores.

Haverá Ensino não presencial 
combinado ao retorno das atividades 
presenciais ? (50% da turma atendidos,
intercalando as semanas – como será 
feita a divisão pela escola)

Sim, manteremos as aulas, via mídias e 
kits de atividades para realizarem em 
casa, com a família, nos dias não 
presencial.

Orientadora pedagógica, 
professores 
e direção no suprimento de 
materiais necessários.

Caso o aluno tenha que aguardar até 
que os pais venham buscá-lo se  
apresentar-se sintomático ou estiver 
passando mal, se machucar, etc. 
(indicar local/sala para acolhimento 
desses alunos)

Casinha de boneca. Esse espaço não 
será utilizado, com as crianças e 
atividades. Colocaremos colchonete, 
caso seja necessário aguardar a família.

Direção, Orientadora 
pedagógica ou uma  
funcionária, designada. 

Em relação aos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) (como será 
feito as orientações de entrada e saída) 

Orientação, cartazes de conscientização.
Higienização constante.

Direção e Orientadora 
pedagógica 

Caso o aluno se esqueça de trazer seus 
pertences individuais (máscara, 
garrafinha de água, etc)(indicar como 
se dará o atendimento desses alunos, 
garantindo a segurança de todos)

Teremos todos os itens necessários para 
reposição no estoque da escola. E 
sempre que necessário, entraremos em 
contato com as famílias orientando, para
garantir segurança de todos.

Direção e Orientadora 
pedagógica e professores



Haverá garantia de distanciamento 
físico de 1,5m entre as pessoas? 
(informar os mecanismos de marcação 
no chão e de orientação da 
comunidade) 

Sim.
 Colocaremos cartazes de orientação- 
conscientização e 
 marcadores de chão e cadeiras 

Direção, Orientadora 
pedagógica, professores e 
funcionários.

Procedimentos para cuidado na entrada
e saída dos alunos (informar as ações 
diárias de prevenção/procedimentos) 

Higienização com álcool gel, utilização 
de máscaras e tapetes higienizantes. 

Zeladores, funcionários, 
direção, orientadora 
pedagógica e professores.

Procedimentos para cuidado no Pátio 
(informar os painéis de divulgação 
espalhados pela escola, bem como 
outras ações) 

Orientação, cartazes de conscientização.
Higienização constante

Todos os envolvidos na 
escola. 

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

Procedimentos para higienização das 
escadas e corrimões - corredores 

Procedimentos e frequência para 
higienização das instalações sanitárias 

 (indicar a maneira de uso 
periodicidade de limpeza dos espaços 
e insumos disponíveis para a 
higienização)

HIGIENIZAÇÃO: 

Sempre que alguém utilizar os espaços, 
quantas vezes forem necessárias. 

A biblioteca não será utilizada, 
conforme orientação, visita agentes 
sanitários.

Seguiremos as orientações conforme  
visita agentes sanitários e orientações 
via SEI.

Todos os envolvidos na 
escola, principalmente 
pessoal da limpeza. 

Procedimentos para cozinha: cuidado 
no preparo e manipulação de 
alimentos (indicar as orientações junto
as cozinheiras e periodicidade)
Procedimentos para higienização dos 
utensílios (indicar as orientações junto 
as cozinheiras e periodicidade)
Procedimentos para higienização do 
refeitório (organizar com os 
funcionários da limpeza e 
periodicidade)
Procedimentos para cuidado no 

As merendeiras seguem normativas da 
CONUTRI e CEASA.

Cartazes de orientação e cursos 
realizados pelos órgão responsáveis. 

Colocação de marcadores de espaço 
para filas e conscientização de todos. 

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

Supervisoras CONUTRI 
CEASA 

Todos os envolvidos na 
escola.



servimento dos alimentos 
(procedimento de segurança dos 
funcionários e organização das filas 
junto aos alunos)
Procedimentos para higienização das 
salas de aula e todos os 
compartimentos da escola.

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

Esse item deve ser acordado junto a 
equipe de professores. Aviso prévio.

Caso haja necessidade, colocaremos um 
funcionário, até a chegada do professor, 
dentro da sala de aula.

Direção e Orientadora 
pedagógica, professores e 
funcionários.

Segue anexo, plano feito em 2020, para início 2021 e lista de todos os funcionários 
da escola:

Plano de ação da Unidade Escolar CEI Carlos Zink

Tendo em vista a leitura realizada pelos profissionais do CEI Carlos Zink, do documento Medidas

Sanitárias Campinas, em reunião de RPAI no dia 17/12, foram levantadas as seguintes questões e

encaminhamentos para atendimento dos protocolos.

No geral o documento apresenta-se obje vo e direto nas suas recomendações, entretanto, na data

da leitura ainda não nhamos informações sobre a aquisição de EPIs pela PMC e/ou sobre verba

extra no Conta Escola para esta finalidade e, sobretudo, sobre os desdobramentos da pandemia.

A Unidade tem espaço amplo e plano, com área verde na frente da escola e nos parques; estes

espaços,  são  entendidos  como  “espaços  brincantes”:  Parque  de  cima  -  parque  das  balanças;

Parque de baixo- parque de brinquedos e casinha; Tanque de areia; Pá o da frente, o que favorece

que  muitas  a vidades  sejam  oportunizadas  ao  ar  livre,  com  condições  de  mantermos  o

distanciamento social e as orientações às crianças quanto ao uso de máscaras e álcool em gel, que

será disponibilizado pelos educadores e profissionais de apoio. 

Nos diálogos, entre os profissionais evidenciou-se que a casinha, a biblioteca e o campinho de

futebol não serão u lizados, assim estão disponíveis para guardar o que não for preciso u lizar

neste momento de retomada das a vidades. As salas de aula serão u lizadas por suas turmas, em



número reduzido,  dentro  da  proporcionalidade de  30%.  Para  esta  ocupação,  previmos  que  as

mesas fiquem com apenas 3 cadeiras, e o álcool gel esteja disponibilizado em todos os momentos,

bem como o uso da máscara pelos profissionais e crianças.  Também dentro das salas de aula

iremos separar para o uso apenas os materiais diários de fácil higienização ( brinquedos maiores: 

plás cos ou de madeira), usando -se o álcool em gel, álcool spray ou lavagem quando necessário

de peças/brinquedos plás cos.  Os brinquedos/materiais  serão divididos  em 4 partes  para  que

possamos cuidar da higiene prévia do que será oferecido às crianças. Ficou acordado que livros de

histórias serão u lizados apenas pelos professores.

No refeitório, sugeriu -se a colocação de uma pia baixa para higiene das mãos das crianças em

momentos  de refeição,  e  para  isto,  também  o  refeitório  terá  o  número de mesas  e  cadeiras

reduzidas e espaçadas. A alimentação será oferecida em “pratos feitos” na medida do consumo

das crianças, sendo que serão preparados dentro da cozinha.

Na entrada da escola, foi acordado que o zelador irá fazer a recepção, orientando para uso da

máscara, uso do tapete sani zante e higiene das mãos. Não serão u lizados os “totens” para que

este se transforme em “brinquedo” e em possível risco de acidentes com o álcool em gel.

Os profissionais reunidos indicaram a presença das crianças em 1 dia por semana, assim, a cada

dia da semana, repetem-se as mesmas crianças da turma. Esta organização prevê: 6 crianças por

dia, em 5 dias da semana. As famílias serão orientadas quanto ao dia e horário de permanência,

que  indicamos  seja  gradual,  com  a  permanência  do  período  de  adaptação/inserimento  tão

importante no estabelecimento de vínculos.

Quanto ao consumo de água, orientaremos as famílias e as crianças a fazerem uso de garrafinhas

individuais com nome, que serão levadas para casa todos os dias para serem higienizadas. Também

orientaremos as famílias para que disponibilizem no material individual, 4 máscaras de tecido por

turno.

Sobre a higiene das crianças, o uso do banheiro será orientado da seguinte forma: Uso de lixeiras

com pedal, providências quanto aos assentos com tampa, cuidados no momento de lavagem das

mãos ao u lizarem as torneiras.

As  profissionais  do  apoio  estão  incumbidas  da  tarefa  de  listar  os  itens  de  higiene,  EPIs,

termômetros, dentre outros a serem adquiridos pela gestão.

Conforme  formos  vendo  as  necessidades  e  nos  inteirarmos  de  novos  documentos  e  fases,

tomaremos novas medidas, também em orientação com a Vigilância sanitária, MP e Naed Sul.

Equipe CEI Carlos Zink
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QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA FORA DO GRUPO DE RISCO (REDE E

TERCEIRIZADOS)

MATRÍCULA
NOME

COMPLETO
CARGO/FUNÇÃO

110508 -6

DANIELA

APARECIDA

ROQUE

PROFESSORA

120474-2
EVANDRO

LUIZ DA SILVA
PROFESSOR

102254-7
IZABELA

MATOS
PROFESSORA

120459-9

LETICIA DE

ALMEIDA

MORELATO

PROFESSORA

107096-7

RAQUEL

CRISTINA

OLMOS

BUENO

PROFESSORA

127301-9
ROSA MARIA

DE OLIVEIRA
PROFESSORA

109041-0

TACIANA

SACILOTO

REAL CORDAO

PROFESSORA

97425-0
IVANITE DE

OLIVEIRA
MONITORA/AGENTE

118849-6

GABRIELLA

ELAINE

FAGUNDES DE

CARVALHO

MONITORA/AGENTE

111542-1
JOSE SIQUEIRA

DA SILVA
MONITOR/AGENTE

105997 -1
LUCIA SATIE

MAEDA
MONITORA/AGENTE1213180

1213180
ROSANA

VARISON COSTA
ORIENTADORA PEDAGOGICA

119666-9

ROSANA

MORGADO DE

CAMPOS

DIRETORA EDUCACACIONAL

ARCOLIMP MARIA APOIO



JOSCELINA

CERQUEIRA

STAFF

ANTONIO

CESAR

BARBOSA

ZELADOR

STAFF
ETNY MAECEDO

DE LIMA
ZELADORA

CONVIDA

JAQUELINE

FRANCISCO

DE SOUZA

COZINHEIRA

66346-8

ANA LUCIA

COELHO

FIGUEIREDO

PROFESSORA

100234-1

MARIA

APARECIDA

DONATO

GIBERTONI

PROFESSORA

110 188-9

MARIA ISABEL

APARECIDA

CALOU DE

OLIVEIRA

APOIO

105 400 -7

NEUSA
PEREIRA DE

ASSIS
APOIO


