
EMEF PRES HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO

Equipe Gestora:
Diretor: Mara Silvia do Amaral Vian
O.P: Fernanda Martins

Funcionários administrativo:
Agente de Organização: Geraldo de Almeida Góes

Docentes: 32
Docentes reinseridos, fora da sala de aula: 03

Cozinha: 04

Limpeza: 07

Zeladoria/vigilantes: 05

Período de funcionamento da escola: diurno (manha/tarde)

Número de alunos na unidade: 629

Número de alunos por período: Manhã = 309
                                                   Tarde = 320

Família 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

Cartaz nos portões; facebook; 
whatsapp; e-mail; informação no 
portão, à par r de 01/02/2021; 

Diretor, OP, Professores reinseridos, Agente 
de Org. escolar, zeladores (horários que 
es verem apenas eles na escola)

Plano de Retomada às aulas 
presenciais (divulgação – 
família, comunidade. Aluno, 
funcionários e todos que 
comparecerem à UE)

Comunicados escritos;
Reuniões com funcionários;
Reuniões com professores;
Orientações orais e escritas aos 
alunos;

Diretor, OP,  Professores a vos e reinseridos;

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

Cronograma com nomes de 50% 
dos alunos de cada turma por 
semana,  conforme determinação 
da Prefeitura de Campinas e 
orientações recebidas, 
especificando dias e horários das 
aulas presenciais e virtuais, a ser 
divulgado nos canais de 
comunicação especificados acima.
O retorno presencial dos alunos 
será faculta vo e muitos pais de 
alunos têm se manifestado 
contrário ao retorno, devido 
terem pessoas idosas e casa ou 
com comorbidades, inclusive 
alunos.

Diretor, OP, Professores



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)

O aluno que apresentar esses 
problemas será encaminhado para
uma sala que será des nada para 
acolhimento (sala de reforço 
escolar), garan ndo o 
distanciamento social de 1,5m, 
com demarcações específicas em 
cadeiras e piso.
Será atendido com os EPIs 
específicos (luva, touca, máscara e
avental descartável) e a família 
comunicada imediatamente.

Diretor, OP, Agente de Organização, 
funcionários.
Profs reinseridos poderão proceder com 
ligações telefônicas.

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

Na entrada: todos os alunos 
deverão vir de máscara; respeitar 
a fila, com demarcações de lugar a
serem feitas no chão da calçada 
escola; toda a comunidade deverá
ser orientada sobre a necessidade 
do distanciamento e uso de EPIs; 
será aferida a temperatura; 
depois,  passar a mochila para 
uma pessoa da limpeza proceder 
com a higienização; lavar as mãos 
com sabonete líquido no lavatório
instalado no portão de entrada e 
seguir para a sala de aula, onde, 
antes de entrar passará álcool em 
gel nas mãos. A escola dispõe de 
totens, dispenseres e em cada 
mesa do professor haverá um 
frasco de álcool em gel e toalha de
papel descartável. 

Pessoal da limpeza;
Professores;
Agente de organização escolar (escola só tem 
um);
Zelador;
Gestores.

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)

Caso o aluno chegue sem 
máscara, a escola fornecerá uma 
para ele. 
Se es ver sem a garrafinha de 
água, receberá um copo 
descartável para água.
A pessoa que irá entregar o copo 
ao aluno, bem como o aluno 
deverão higienizar as mãos com 
álcool em gel antes de pegá-lo.

Agente de Org. Escolar;
Pessoal da limpeza;
Gestores.

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

A escola está providenciando as 
demarcações de espaços no chão. 
Já foram isoladas as carteiras e 
bancos que não poderão ser  
u lizados. Toda comunidade 
escolar contribuirá para a 
constante orientação aos alunos 
sobre a necessidade de 
respeitarmos essas demarcações. 
Placas, cartazes, sinalizadores 
auxiliarão para a efe vidade dessa

Diretor, OP, Professores, Agente de 
Organização Escolar, Pessoal da limpeza;
zeladores;



ação.
Somente 50% das carteiras serão 
u lizadas, as demais já estão 
impedidas com fita zebrada, 
respeitando 1,5m de 
distanciamento entre todos.
Os bancos do refeitório atenderão
apenas 3 alunos, e os lugares 
vagos serão demarcados com 
adesivo colorido na forma de (X);
Os alunos serão orientados em 
sala de aula pelos professores, no 
pá o e áreas externas pelos 
funcionários da escola, no 
refeitório pelo pessoal da 
merenda, etc;

Providências - Áreas Comuns

Como será feito? Responsável 
Procedimentos para cuidado na
entrada e saída dos alunos 
(informar as ações diárias de 
prevenção/procedimentos)

Respeito às demarcações de lugar 
na fila, com garan a de 1,5m de 
distanciamento social;
Observar o uso da máscara;
Aferição da temperatura (alunos 
com temperatura acima de 37,8 
deverá voltar para casa);
Higienização de mãos;
Higienização de mochilas;

Funcionários da escola; sempre com 
acompanhamento de um gestor;

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

Orientações com cartazes nos 
murais do pá o, corredores e 
demais ambientes;
Sempre contar com a presença de 
um funcionário no pá o, para 
orientações e intervenções 
complementares;

Diretor, OP, funcionários.

Como e com qual frequência 
haverá higienização das 
superfícies nas áreas comuns 
da biblioteca (indicar a maneira
de uso-periodicidade de 
limpeza dos espaços e insumos
disponíveis para a 
higienização)

Conforme orientações do Caderno
6, será feita a higienização das 
mesas com água e sabão, em 
horários sem alunos e com álcool 
líquido 70%, durante os períodos 
de aulas.
Os livros devolvidos serão 
acomodados em estante 
separada, fora do acervo e não 
serão emprestados por 5 dias. 
Depois, serão higienizados com 
álcool 70% e papel toalha.
Professores incen varão os alunos
ao uso do livro virtual; 

Professores reinseridos (temos uma de manhã
e uma à tarde, porém a do período da manhã 
apresenta comorbidades e só poderá atuar 
sem atendimento aos alunos);

Como e com qual frequência O uso da sala deverá ser Pessoal da limpeza;



haverá higienização das 
superfícies nas áreas comuns 
da sala de informática (indicar 
a maneira de uso-periodicidade
de limpeza dos espaços e 
insumos disponíveis para a 
higienização e a quantidade de 
pessoas que poderão utilizar o 
mesmo espaço)

programado pelos professores, 
com a capacidade de 10 alunos 
por vez, somente quando todos já 
es verem cientes dos 
procedimentos de uso do espaço.
Cadeiras, máquinas e mesas que 
não poderão ser u lizadas, serão 
sinalizadas com fita zebrada e fita 
adesiva na cor amarela/vermelha.
A sala, cadeiras, mesas e 
equipamentos deverão ser 
higienizados antes e após seu uso,
com os produtos já determinados 
para a limpeza.
Alunos e professores deverão 
proceder com a higienização de 
mãos antes de u lizar os 
equipamentos e usar máscaras 
con nuamente.

Professores, na orientação constante.

Como e com qual frequência 
haverá higienização das 
superfícies nas áreas comuns 
do laboratório (indicar a 
maneira de uso-periodicidade 
de limpeza dos espaços e 
insumos disponíveis para a 
higienização – número de 
pessoas)

A sala passará por higienização 
regular, independente de seu uso,
e intensiva quando por u lizada, 
seguindo os protocolos existentes 
e insumos necessários.
Na entrada do local será colocado 
um totem para álcool em gel, bem
como dispenseres de álcool em 
gel na parede.

 Pessoal da limpeza.

 Procedimentos para 
higienização da Quadra 
(indicar a maneira de uso-
periodicidade de limpeza dos 
espaços e insumos disponíveis 
para a higienização – número 
de pessoas – alternativa de 
atendimento)

A quadra deverá ser lavada com 
os insumos propostos nos 
protocolos da DEVISA e, será 
u lizada respeitando o 
distanciamento de 1,5m.
Professor deverá organizar as 
a vidades, preferencialmente, ao 
ar livre,mediante orientação e 
garan a de distanciamento entre 
os alunos.
Todos os recursos pedagógicos a 
serem u lizados deverão ser 
higienizados antes e depois de 
manipulados.

Pessoal da limpeza;
Prof. Educacão Física

Procedimentos para 
higienização das escadas e 
corrimões - corredores (indicar 
a periodicidade de limpeza dos 
espaços)

Higienização antes da entrada às 
aulas, durante os intervalos, 
durante as aulas e após a saída 
dos alunos. Usar ´água e sabão, 
além do álcool 70% líquido.

Pessoal da limpeza.

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas? (Informar 
marcação no chão e as 
orientações permanentes)

A escola está ciente dessa 
necessidade e se prepara para 
garan r o distanciamento 
necessário. Carteiras já estão 
demarcadas com fita zebrada, 

Pessoal da limpeza, zeladores, vigilantes, 
gestores, professores



móveis e piso serão demarcados 
com fita zebrada ou adesiva, nas 
cores amarela e vermelha, já 
adquiridas pela escola. Deverá 
ocorrer orientação constante à 
comunidade, sabendo que é um 
procedimento de conscien zação 
e acato às novas regras exigências 
impostas pela pandemia.

Providências Cozinha e Refeitório

Como será feito? Responsável 
Procedimentos para cozinha: 
cuidado no preparo e 
manipulação de alimentos 
(indicar as orientações junto as 
cozinheiras e periodicidade)

Cozinheiras seguirão os 
protocolos segundo formação e 
car lha específica recebida do 
CEASA e a empresa terceirizada.

Cozinheiras

Procedimentos para 
higienização dos utensílios 
(indicar as orientações junto as 
cozinheiras e periodicidade)

Cozinheiras seguirão os 
protocolos segundo formação e 
car lha específica recebida do 
CEASA e a empresa terceirizada

Cozinheiras

Procedimentos para 
higienização do refeitório 
(organizar com os funcionários
da limpeza e periodicidade)

Higienização de bancos e mesas, 
antes e depois de cada 
alimentação servida aos alunos.

Pessoal da limpeza

Procedimentos para cuidado no
servimento dos alimentos 
(procedimento de segurança 
dos funcionários e organização 
das filas junto aos alunos)

Serviço de alimentação segundo 
orientações recebidas do CEASA e 
CONUTRI. Com uso de máscaras, 
luvas, touca, e respeitando o 
distanciamento social  necessário.

Cozinheiras

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas? (informar 
marcação no chão, bem como 
estratégias de distanciamento) 

Todos os espaços da escola estão 
ou deverão ser demarcados com 
fita zebrada, fita adesiva colorida, 
a fim de garan r o distanciamento
necessário, além de constante 
orientação da comunidade 
escolar.

A marcação no piso será feita pelos zeladores 
e pessoal da limpeza, com a troca dos 
materiais que se deteriorarem, quando 
necessário.

Providências Sanitários

Como será feito? Responsável 
Procedimentos e frequência 
para higienização das 
instalações sanitárias ? 
(isolamento de espaço 
disponíveis para uso – 
orientação dos funcionários 
sobre a periodicidade da 
limpeza e os insumos 
disponíveis para a higienização
individual)

Os banheiros serão higienizados 
com água, sabão, hipoclorito de 
sódio e álcool liquido 70%, antes 
da entrada dos alunos, durante a 
permanência deles e depois da 
saída.
Os insumos serão os dispostos nos
protocolos sanitários do 
município.

Pessoal da limpeza,que já passaram pela 
formação da DEVISA nos dias 27 e 27 do 
corrente mês.



Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas?(informar 
marcação no chão, bem como 
estratégias de distanciamento) 

A escola tem se preparado para 
atender a todas as orientações 
dispostas pela vigilância sanitária, 
a fim de garan r o distanciamento
necessário.

A marcação no piso será feita pelos zeladores 
e pessoal da limpeza, com a troca dos 
materiais, quando necessário.

Procedimentos para as salas de aula

Como será feito? Responsável 
Procedimentos para 
higienização das salas de aula (
medidas de orientação dos 
alunos diária – insumos 
disponíveis para higienização 
individual)

Será feita a higienização das 
mesas com água, sabão e  com 
álcool líquido 70%, durante os 
períodos de aulas.O hipoclorito de
sódio será u lizado em horários 
sem alunos para evitar problemas 
alérgicos. 

Pessoal da limpeza

Qual a frequência prevista de 
higienização das salas de aula 
(piso, mesa, carteiras, grades, 
puxador de porta, etc) e de  
superfícies tocadas por muitas 
pessoas (corrimão, maçanetas, 
grades, etc)? (periodicidade da 
limpeza e orientação dos 
funcionários)

Será antes da entrada, no recreio 
e após a saída dos alunos.

Pessoal da limpeza

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5 m 
entre as pessoas?(informar 
marcação no chão, bem como 
estratégias de distanciamento) 

Serão seguidos os protocolos de 
distanciamento social já 
mencionados em itens anteriores.

Zeladores, pessoal da limpeza e gestores nas 
providências de demarcação.
Professores no acompanhamento dos alunos, 
quanto às demarcações.

Haverá intervalos entre aulas, 
troca de professores, como 
evitarão aglomerações? 
(medidas diárias de orientação 
dos alunos)

Sim. Cada troca deverá seguir os 
mesmos protocolos de 
higienização e distanciamento.

Professores

Se houver falta de professor, 
como evitarão aglomerações, 
onde os alunos permanecerão
? ( medidas de orientação dos 
alunos – espaços disponíveis a 
serem utilizados – perspectivas
de proteção individual pelas 
crianças)

Este ítem será melhor discu do 
com a equipe gestora e 
professores na primeira RPAI, dia 
03/02/2021.
A escola buscará soluções de 
subs tuição de professores com 
garan a do distanciamento 
necessária entre os alunos, no 
pá o interno da escola ou mesmo 
dentro das salas de aula. 

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

Como será feito? Responsável 
 Procedimentos para 
higienização das salas da 
Gestão ( medidas de orientação

Será feita a higienização das 
mesas e equipamentos com água, 
sabão e hipoclorito de sódio, em 

Pessoal da limpeza



diária – insumos disponíveis 
para higienização individual)

horários sem funcionários e com 
álcool líquido 70%, durante os 
períodos de trabalho.

Procedimentos para 
higienização e cuidado no 
atendimentoda
Secretaria (medidas de 
orientação diária – insumos 
disponíveis para higienização 
individual, barreira de acrílico?
Marcação dos espaços para 
garantia de distanciamento)

Será feita a higienização das 
mesas e equipamentos com água, 
sabão e hipoclorito de sódio, em 
horários sem funcionários e com 
álcool líquido 70%, durante os 
períodos de trabalho.

Pessoal da limpeza

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m 
entre as pessoas?(informar 
marcação no chão, bem como 
estratégias de distanciamento) 

As ações serão efe vas como já 
especificadas em itens anteriores.

Diretor, funcionários

EPIs – Todos os funcionários

Como será feito? Responsável 
Em relação aos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 
para os professores, monitores, 
agentes de educação, 
administrativos, funcionários 
da limpeza, cozinha, 
terceirizados? Haverá troca de 
quanto em quanto tempo?
(como será feito as orientações 
– periodicidade de fiscalização 
do cumprimento das ações)

Serão u lizados os EPIs 
recomendados no Caderno 6 
"Protocolo Sanitário Municipal", 
de acordo com a função e 
necessidade de cada um. O 
manual traz recomendações sobre
uso, troca, higienização, etc)

Direção, OP, Agente de Organização Escolar

Caso o funcionário apresente-
se sintomático ou estiver 
passando mal, se machucar, 
etc.(indicar como se dará o 
atendimento garantindo a 
segurança de todos)

Se apresentar sintomas da COVID, 
deverá  procurar unidade de 
saúde mais próxima. Se acontecer 
ferimentos ou passar mal, deverá 
ser respeitado o distanciamento 
social das demais pessoas da 
escola, auxilia-lo com uso dos EPIs
próprios para essa ação e orientar 
a ida a um hospital.

Gestores, pessoal da limpeza, agente de 
organização escolar (nos contatos com família 
ou SAMU, etc)

Campinas, 29 de janeiro de 2021

Mara Silvia do A. Vian

Diretor Educacional


