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PLANO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

1. Horário de Funcionamento: das 7h às 23h10 

 

2. Equipe Gestora 

Diretora Educacional: Silvia H. V. Prado 

Vice-Diretor 1: Leandro Fabreto 

Vice-Diretor 2: Cargo para substituição 

Orientadora Pedagógica 1: Cargo Vago 

Orientadora Pedagógica 2: Cargo Vago 

 

3. Funcionários atuando na Unidade escolar: 

Setor N.º de funcionários 

Gestão 02 

Docentes 34 

Administrativo/Secretaria 03 

Inspetores 04 

Biblioteca 02 

Limpeza 05 

Cozinha 05 

Zeladores/Vigilantes 04+01 

 

4. Número de alunos matriculados na UE: 

Manhã: 7h às 12h 301 alunos 

Tarde: 13h às 18h15 258 alunos 

Noite: 19h às 22h45 127 alunos 



Total de alunos: 686 alunos 

 

Em 2021, com a comunicação do possível retorno presencial das aulas previsto para dia 

01/03/2021, considerando  as medidas já adotadas por esta equipe desde o ano de 2020 com a 

entrega de cestas básicas, entrega de atividades impressas, bem como os apontamentos 

descritos no relatório emitido a partir da visita das profissionais da DEVISA que estiveram em 

nossa unidade em  19/01/2021 (SEI PMC.2021.00003852-82) e os documentos orientadores 

Caderno 1 (DIRETRIZES PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA FRENTE A CASOS SUSPEITOS DE 

COVID-19 EM ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO) e o Caderno 6 (PROTOCOLO 

SANITÁRIO MUNICIPAL – EDUCAÇÃO), discutimos e organizamos o plano de retomada das 

aulas presenciais 2021 que segue abaixo. 

Ressaltamos que este planejamento poderá sofrer alterações, mediante a novas orientações 

dos Órgãos competentes (PMC, SME, Vigilância Sanitária, entre outros) ou para melhor 

organização da Unidade Escolar frente a avaliação realizada pela equipe escolar, alunos e 

comunidade relativa as ações aqui destacadas e implementadas no dia a dia. 

 

5.  Família e alunos - Comunicação da escola com alunos e familiares 

Responsáveis: Equipe Gestora / Docentes / Inspetores de Alunos/Secretaria 

 

Em 2020, utilizamos diferentes canais de comunicação por atendemos um público com diferentes 

especificidades. Para esta comunicação com a comunidade, criamos: Instagram, Facebook, 

grupos de Whatsapp, além do atendimento diário da secretaria via telefone e presencial. 

Manteremos esses canais de comunicação para o ano de 2021.Enviamos cartas via correio para 

aquelas familias/alunos que não conseguimos via os contatos citados anteriormente. 

 

6. Plano de retomada às aulas presenciais (divulgação - família, comunidade, aluno, 

funcionários e todos que comparecerem a UE 

Responsáveis: Equipe Gestora/Docentes/Inspetores de Alunos/Secretaria  

 

Com o intuito de orientar os familiares sobre as medidas de segurança que deverão ser tomadas, 

a escola  fará, para cada turma de acordo com a quantidade de alunos matriculados, uma reunião 

com a família e os educadores, em horário específico e divulgado antecipadamente,  garantindo 

que não haja aglomeração. Esta reunião terá como objetivo inicial o acolhimento dessas famílias e 



alunos, orientá-los sobre a importância de um retorno seguro, o uso da máscara, a manutenção 

do distanciamento social, o revezamento dos alunos da turma e como será o desenvolvimento das 

atividades e  projetos para o ano de 2021. 

Da mesma forma, será feita a orientação de cada grupo de trabalho da escola: equipe de limpeza, 

cozinha, zeladores/vigilantes, administrativo, com a apresentação do plano de retomada e as 

normas de segurança sanitária a serem seguidas. 

 

7. Haverá ensino não presencial combinado ao retorno das atividades presenciais? (50% da 

turma atendidos, intercalando as semanas - como será feita a divisão da escola) 

Responsáveis: Equipe Gestora/Docentes/Funcionários 

 

Na Unidade Escolar, as turmas são compostas, em sua maioria, entre 30 e 36 alunos ou mais e, 

dessa forma, tendo em vista o espaço físico das salas de aulas, não seria possível garantir o 

distanciamento de 1,5 m necessário, caso fosse atendida a solicitação de 50% de cada turma. 

Após a análise das salas e simulação da pré-disposição das carteiras de maneira que contemple a 

normativa de distanciamento, atenderemos em algumas salas, já que apresentam tamanhos 

diferentes, no máximo 12 alunos de cada turma.  Portanto, a escola optou por dividir todas as 

turmas em 3 grupos e fazer uma escala de revezamento semanal, que se apresenta da seguinte 

forma. 

Exemplo para uma turma de 36 alunos: 

Obs.: O modelo abaixo será seguido enquanto houver a necessidade de manter o distanciamento 

social. 

 

Grupo de alunos Semana 1 Semana 2 Semana 3 

    

Grupo A: do nº 1 ao 12 

da chamada 
Aula Presencial 

Aula On-line e 

atividade remota 

Aula On-line e 

atividade remota 

Grupo B: do nº 13 ao 24 

da chamada 

Aula On-line e 

atividade remota 
Aula Presencial 

Aula On-line e 

atividade remota 

Grupo C: do nº 25 ao 36 

da chamada 

Aula On-line e 

atividade remota 

Aula On-line e 

atividade remota 
Aula Presencial 

 

 



8. Caso o aluno tenha que aguardar até que os pais venham buscá-lo se apresentar-se 

sintomático ou estiver passando mal, se machucar etc. (Local para acolhimento desses 

alunos) Responsável: Equipe Gestora / Inspetores de alunos/Agentes de apoio 

 
Em nossa escola não há nenhuma sala disponível para acolher os alunos nessas condições, 

sendo assim, reservamos um espaço coberto, ao lado do portão de entrada dos 

funcionários/professores, esse espaço se caracteriza por ser aberto, bem arejado, sem circulação 

de pessoas e de fácil acesso. Ali o/a aluno/a poderá aguardar a chegada de seu responsável em 

segurança. Um inspetor de aluno fará o acompanhamento do/da aluno/a em questão. 

 
 
9. Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) (orientações na entrada e 

saída) Responsável: Equipe Gestora / Inspetores de alunos 

 
A escola já providenciou tapetes sanitizantes, máscaras descartáveis, luvas descartáveis, álcool 

70° líquido e em gel, E.P.Is e recebeu três termômetros da Prefeitura Municipal de Campinas. 

O espaçamento necessário entre os estudantes será mantido através de sinalizações e 

demarcações no chão, auxiliando no fluxo de entrada e saída. Já providenciamos uma pia com 

duas cubas e duas  torneiras, próxima ao portão de entrada dos alunos, haverá sinalização nas 

paredes, orientando sobre a higienização e a necessidade de lavar as mãos. E outra pia com as 

mesmas características próximas ao refeitório, dos alunos que vem da quadra de educação física. 

As inspetoras de alunos estarão junto ao portão de entrada, devidamente protegido, utilizando 

todos os E.P.Is necessários, com álcool em gel 70° para higienização das mãos, e para garantir 

que todos estejam de máscaras, fornecer uma máscara descartável àquele que se esqueceu e 

aferir a temperatura de todos que adentram no espaço escolar. 

 

10. Caso o aluno se esqueça de trazer seus pertences individuais (máscara, garrafinha de 

água, etc). Como se dará o atendimento para segurança de todos. Responsável: Equipe 

Gestora / Inspetores de alunos / secretaria / Agente de Organização Escolar 

 

Ficará disponível junto do almoxarifado 1 (pequeno/ junto da secretaria), o qual as inspetoras de 

alunos tem acesso, uma caixa com os itens necessários (máscara facial, copos descartáveis, 



luvas, lápis, folhas/cadernos, etc.) para fornecer aos alunos que se esquecerem de trazer os seus 

pertences individuais. Assim que o aluno chegar à escola e a inspetora de alunos que o recebe no 

portão verificar a ausência do item básico, pegará o item para fornecer ao aluno, garantindo uma 

permanência segura dentro do ambiente escolar. Ou se houver necessidade depois que ele 

adentrar á sala de aula, a professora poderá vir a solicitar o material. 

 

11. Haverá garantia de distanciamento físico de 1,5m entre as pessoas?  Responsável: 

Equipe Gestora / Inspetor de alunos / Docentes 

 

Todas as salas de aula e de trabalho, bem como os demais espaços na UE serão devidamente 

marcados com sinalização no chão e isolamento com fita zebrada (espaços abertos), marcação 

das carteiras e chão das salas de aulas, marcação com fita para isolar alguns itens, tais como: 

mictório no banheiro masculino e torneiras dos bebedouros; novo formato  de colocação das 

cadeiras no LIED e marcação dos computadores que poderão ser usados ou não; demarcação 

dos assentos no refeitório em que os alunos poderão utilizar. Todos que atuam na escola terão a 

responsabilidade de, percebendo algum tipo de aglomeração ou tentativa de burlar os espaços 

demarcados, orientar os alunos sobre a importância de cumprir essas regras, que visam garantir o 

distanciamento de 1,5 m, e objetivam o bem-estar de toda comunidade escolar.  

 

12. Providências Áreas Comuns   

 

12.1 Como e com qual frequência haverá higienização nas áreas comuns 

Responsável: Equipe de limpeza 

1. Biblioteca:  

 

Limpeza 

Diariamente/ ou somente nos dias pré agendados para uso. 

No início do dia, realizar uma limpeza completa da Biblioteca: varrer, 

limpar o chão com desinfetante ou água sanitária diluída na proporção 

recomendada pela Vigilância Sanitária (100ml de água sanitária em 

1.900ml de água), tirar pó e limpar bancadas com álcool 70º 

Higienização 

Higienização de mesas e cadeiras com álcool 70º após cada uso do 

espaço e limpeza do chão com desinfetante ou solução à base de 

água sanitária ao final de cada período. 

Intervalo de uso 15 minutos entre cada turma para possibilitar a higienização 



Uso do livros 

Ficará disponível uma caixa ou outro recipiente para recebimento dos 

livros utilizados. A pessoa que estiver responsável pela Biblioteca no 

momento, deve sempre receber os livros emprestados usando luvas e 

depositá-los nessa caixa para posterior higienização dos mesmos, 

antes de serem devolvidos às prateleiras. 

Demarcação das 

mesas e cadeiras 

Mesas e cadeiras serão sinalizadas onde é permitido usar ou não para 

garantir o espaçamento físico de 1,5 m. 

 

 
 

 2. Laboratório de Informática  

 

Limpeza 

Diariamente ou somente nos dias pré agendados para uso 

No início do dia, realizar uma limpeza completa da sala: varrer, limpar 

o chão com desinfetante ou água sanitária diluída na proporção 

recomendada pela Vigilância Sanitária (100ml de água sanitária em 

1.900ml de água), tirar pó e limpar bancadas com álcool 70º, 

higienizar teclados ( proposta de colocar plático isofilm para facilitar a 

limpeza) de computador e cadeiras. 

 

Higienização 
Higienizar os espaços a cada uso e realizar limpeza ao final de cada 

período. 

Intervalo de uso 15 minutos entre as turmas para possibilitar a higienização 

Demarcação dos 

espaços 

Retirada de cadeiras, intercalando o uso dos computadores (um 

sim/um não) e demarcação do piso orientando o distanciamento 

necessário 

 

3 Procedimentos para higienização e uso da quadra  

 

Limpeza Diariamente: varreção e coleta do lixo 

Demarcação dos 

espaços 

A quadra é um espaço aberto e será feita marcações no piso 

orientando o distanciamento necessário. 

Atividades em que o aluno fica no lugar: respeitar as marcações 

Atividades com movimento: respeitar o cálculo de 1 pessoa por 5 m²,  

para garantir que não haja aglomeração. 

 

4. Providências Cozinha e Refeitório - 

Procedimentos para cozinha: cuidado no preparo e manipulação de alimentos 
Responsável: Equipe da cozinha 



 
O Manual de Boas Prática é disponibilizado pelo Ceasa Campinas, desta maneira, a equipe da 

cozinha da nossa Unidade Escolar o segue rigorosamente, mantendo a qualidade e higienização 

adequada para preparação dos alimentos. 

Segue link de acesso: 

http://ceasacampinas.empresarial.ws/ae/principal/baixa.php?file=manual_praticas&tipo=p

df 

 

 

 
Procedimento para higienização dos utensílios e limpeza da cozinha 

Responsável: Equipe da cozinha 

 

Limpeza 

Todos os utensílios são lavados após o uso (pratos, talheres, copos, panelas) 
 
Para uma melhor higienização dos talheres, após a lavagem, é aspergido álcool 70º e 
os objetos ficam secando. 

 
A Ceasa disponibiliza às equipes da cozinha um POP (Procedimento Operacional Padrão), sobre 

limpeza e higienização. 

Segue link do POP: 

http://ceasacampinas.empresarial.ws/ae/principal/baixa.php?file=controle_higienizacao&ti

po=pdf 

 

 

 
 
Procedimento para higienização do refeitório 

Responsável: Equipe de limpeza 

 

Limpeza 

Diariamente: 
 
A equipe realizará a limpeza de todo o espaço (piso, mesas, bancos) a cada final 
de período. 
 

http://ceasacampinas.empresarial.ws/ae/principal/baixa.php?file=manual_praticas&tipo=pdf
http://ceasacampinas.empresarial.ws/ae/principal/baixa.php?file=manual_praticas&tipo=pdf
http://ceasacampinas.empresarial.ws/ae/principal/baixa.php?file=controle_higienizacao&tipo=pdf
http://ceasacampinas.empresarial.ws/ae/principal/baixa.php?file=controle_higienizacao&tipo=pdf


Higienização 
Mesas e bancos: antes e ao final de cada uso com álcool 70º. 
Piso: limpeza com desinfetante ou solução à base de água sanitária. 

 
 
Procedimento para cuidado no servimento dos alimentos 

Responsável: Equipe da cozinha 

 Uso de uniforme, avental, máscara facial, luvas e óculos de proteção. 

 Devido ao período reduzido de três horas diárias de aula, apenas uma refeição será 

servida por turno. Uma funcionária da equipe da cozinha preparará os pratos e servirá os 

alunos, um por vez, evitando aglomeração, ou que alunos possam esbarrar nos pratos 

dos colegas. Outra funcionária da equipe da cozinha realizará a lavagem dos utensílios. 

 O espaço do refeitório estará devidamente sinalizado, para manter o distanciamento 

mínimo requerido e serão atendidas duas turmas, com no máximo 12 alunos cada, por 

vez. 

 

13. Providências Sanitários  

 

 Procedimento e frequência para higienização e instalações sanitárias 

Responsável: Equipe da Limpeza 

 

Limpeza 

Diariamente: 

No início do dia, realizar uma limpeza completa: lavar piso, torneiras, vasos 

sanitários, mictórios, pias, com sabão e solução a base de água sanitária 

diluída na proporção recomendada pela Vigilância Sanitária: proporção de 

1/9 para limpeza do piso e ½ na limpeza dos vasos sanitários e mictórios. 

Obs.: Limpeza no início do dia e ao final do período 

Higienização 

A cada 3 horas, higienização dos espaços: com solução à base de água 

sanitária nos vasos sanitários e mictórios e com álcool 70º nas torneiras, 

maçanetas e válvulas de descarga. 

Recolhimento do lixo 

Quando houver a necessidade de reabastecer os dispensers disponíveis 

com sabonete e álcool gel: retirar o dispenser, lavar e secar e somente após 

esse procedimento, reabastecer. 

Demarcação dos 

espaços 

Isolamento de um mictório entre os três disponíveis no banheiro masculino 

dos alunos, para garantir distanciamento e isolamento de duas torneiras do 

lavatório, entre as quatro presentes. 



 

14. Procedimentos para as Salas de aula  

 

  Piso 

 

Limpeza 

Diariamente: 

Limpeza completa das salas: varrer, limpar o chão com solução a base de 

água sanitária 

Higienização Higienização do piso ao final de cada turno 

Demarcação Marcação no piso delimitando o espaço que cada aluno poderá utilizar 

 

 Mesas e carteiras 

 

Limpeza 
Diariamente: 

Limpeza completa com água e sabão ou solução à base de água sanitária 

Higienização Com álcool 70º ao final de cada período. 

Demarcação Marcação das carteiras que podem ser usadas ou não. 

 

Maçanetas  

 

Limpeza 
Diariamente: 

Com água e sabão ou solução à base de água sanitária 

Higienização A cada 3 horas com álcool 70º 

 

 

15. Haverá intervalos entre aulas, troca de professores, como evitar aglomeração? 

 

Como o tempo dos alunos na Unidade Escolar será reduzido para 3 horas/relógio e farão uma 

refeição na escola: 

No Fundamental I: o professor fica o tempo todo com a turma, tanto na sala de aula como nos 

momentos de alimentação. Cada professor levará os seus alunos para a higienização das mãos 

com água e sabonete antes das refeições. E os Inspetores ajudarão na organização das filas com 

distanciamento, na condução nos corredores, até o refeitório e depois no retorno às salas. Haverá 

escalonamento no horário das refeições, indo 2 turmas por vez, no máximo 24 alunos no 

refeitório. Assim é proposto cinco intervalos no período da manhã, com um tempo para a limpeza 



do refeitório entre cada um dos intervalos. 

Intervalo/recreio  Entrada no refeitório  Saída do refeitório 

5° A e 5° B 8h10 08h30 

4° A e 4° B 8h40 09h00 

3° A e 3° B 9h10 09h30 

2° A e 2° B 9h40 10h00 

1° A e 1° B 10h10 10h30 

 

Quanto ao horário de entrada e saída está se propondo um escalonamento nos horários de 

entrada e saída para não haver aglomeração em ambos os horários: 

TURMAS HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SAÍDA 

5° A e 5° B 7h00 10h00 

4° A e 4° B 7h10 10h10 

3° A e 3° B 7h20 10h20 

2° A e 2° B 7h30 10h30 

1° A e 1° B 7h40 10h40 

 

No Fundamental II: Neste caso os professores não acompanham os alunos, mas sim os 

Inspetores de alunos. Também a proposta é que sejam duas turmas por vez ao refeitório, no 

máximo 24 alunos no refeitório. A tarde com 8 turmas teremos então quatro horários de intervalo 

para as refeições, com um tempo para a limpeza do refeitório entre cada um dos intervalos. 

Ficaremos com as duas portas do refeitório aberto para a entrada e a saída será feita pelas duas 

portas opostas, que levam para o exterior. Na necessidade de uso do banheiro, cabe ao professor 

controlar o fluxo de ida. 

TURMAS HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SAÍDA 

6° A e 6° B 13h00 16h00 

7° A e 7° B 13h10 16h10 

8° A e 8° B 13h20 16h20 

9° A e 9° B 13h30 16h30 

 

Intervalo/recreio  Entrada no refeitório  Saída do refeitório 

9° A e 9° B 13h30 13h50 

8° A e 8° B 14h00 14h20 

7° A e 7° B 14h30 14h50 

6° A e 6° B 15h00 15h20 

 

Na EJA: Também a proposta é que sejam duas turmas por vez ao refeitório, no máximo 24 alunos 

no refeitório e seguirá o mesmo planejamento do Fundamental II. Como a escola atende turmas 

da Fumec, deveremos ter no mínimo 3 horários para as refeições. 



Intervalo/recreio  Entrada no refeitório  Saída do refeitório 

FUMEC* (Possível sugestão) 19h40 20h00 

1T° A e 4T° B 20h10 20h30 

2T° A e 3 T° B 20H40 21h00 

 

TURMAS HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SAÍDA 

2T° A e 3 T° B 19h00 22h00 

1T° A e 4T° B 19h10 22h10 

  

Será necessário bastante diálogo e um trabalho de conscientização dos professores junto 

aos alunos, para compreenderem que o momento ainda é de pandemia, o que requer 

cautela e todo cuidado possível. 

 

16. Se houver falta de professor, como evitar aglomeração? Onde os alunos permanecerão? 

(Medidas de orientação dos alunos - espaços disponíveis a serem utilizados) Responsável: 

Equipe Gestora / Inspetores de alunos / Agente de Organização Escolar 

 

Além das salas de aula, a Unidade Escolar dispõe da Biblioteca, Sala de Informática, Pátio 

Coberto, Quadra, que podem ser utilizados, caso haja a falta de um professor. É importante 

ressaltar que a presença de um adjunto em cada período  é muito importante para que a UE 

possa garantir o cumprimento das atividades curriculares. 

Em relação à orientação dos alunos sobre a proteção individual, é importante destacar que esse 

deve ser um constante e diário trabalho pedagógico. 

 

17. Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria 

Responsável: Equipe da Limpeza  

 

Limpeza 

Diariamente: 

No início do dia, realizar uma limpeza completa da sala: varrer, 

limpar o chão com desinfetante ou água sanitária diluída na 

proporção recomendada pela Vigilância Sanitária (100ml de água 

sanitária em 1.900ml de água), tirar pó e limpar mesas com álcool 

70º, higienizar teclados de computador e cadeiras. Limpar balcão 

de atendimento secretaria e o acrílico de proteção da janela. 

Higienizar as cortinas com álcool 70º (sala da Direção) 

 

Recolher o lixo 



Higienização Higienizar os espaços a cada 3 horas 

Cuidados atendimento 

Secretaria 

Disponibilização de álcool gel ao lado do balcão. Marcação no chão 

informando sobre o distanciamento necessário. Disponibilização de 

álcool gel em cada mesa da Secretaria, para que os funcionários 

estejam sempre higienizando as mãos. Uso constante da máscara 

no atendimento. 

Cuidados no 

atendimento na Sala da 

Direção 

Disponibilização de álcool em gel 

O atendimento aos alunos ou seus pais dentro da Sala da Direção, 

será realizado com a presença do diretor ou vice e somente um 

representante da família e /ou um aluno por vez. 

 

18.EPI’s (Todos os Funcionários)   

Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os professores, agentes de 
educação, administrativo, funcionários da limpeza, cozinha, terceirizados.  

Responsável: Equipe Gestora 

 
Primeiramente, a nossa escola providenciou a compra de face shield e máscaras descartáveis 

para todos os funcionários, mesmo com a obrigatoriedade das empresas contratadas fornecerem 

E.P.Is aos funcionários terceirizados. A equipe gestora fará reuniões com todos os segmentos da 

escola, com o intuito de orientar e esclarecer todas as dúvidas referentes ao uso dos E.P.Is e  

todos os cuidados necessários para garantir a prevenção adequada contra a covid-19. A 

fiscalização será realizada pela equipe gestora, diariamente, para garantir que todos funcionários 

utilizem os E.P.Is obrigatórios. Caso haja dúvidas por parte dos funcionários, novas reuniões, para 

novas orientações, acontecerão. 

 
 
19. Procedimento caso o funcionário apresente-se sintomático ou estiver passando mal, se 

machucar etc. 

 Em nossa escola não há nenhuma sala disponível para acolher os funcionários nessas 

condições, sendo assim, reservamos um espaço coberto, ao lado do portão de entrada 

dos funcionários, esse espaço se caracteriza por ser aberto, bem arejado, sem circulação 

de pessoas e de fácil acesso. Neste espaço, o funcionário poderá aguardar por auxílio, ou 

caso se sinta seguro, poderá ir embora. A equipe gestora orientará o funcionário 

sintomático sobre a  necessidade de comunicação de sua situação à DEVISA. 



 

 

 

 


