
 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

    EMEF “PROFª DULCE BENTO NASCIMENTO” 
 

Endereço: Rua Aldo Grigol, 356 - Bairro Guará - Barão Geraldo / Campinas 
 

Assunto: Planejamento para retorno – 01 de Março de 2021 
 

Abaixo, encaminho o Plano de Retorno para 2021 de acordo com o distanciamento 
especificado no Protocolo Sanitário Municipal – Caderno 6 – DEVISA. Este protocolo e demais 
documentos poderão ser encontrados no site da prefeitura https://covid-
19.campinas.sp.gov.br/protocolos-sanitarios e seus anexos: (SEI PMC.2021.00002087-47) 

• Caderno 1: Intersetorial e de Ambientes (para todos os setores) 
• Caderno 6 - Educação completo: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, EJA, Educação Superior, Profissional e Complementar Não Regulada. 
Edição 4 da Educação). 

• Diretrizes para ações de Vigilância frente a casos suspeitos de COVID-19 em alunos 
de instituições de ensino 

A SME providenciou a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como: 
máscaras para alunos e profissionais das escolas, protetor facial (face shield) para professores, 
termômetro (já chegaram 03), tubos e totens de álcool gel, avental e luvas descartáveis. Estes 
itens ainda não chegaram na unidade (exceto o termômetro), mas acho importante que os mesmos 
sejam citados neste Plano de Retorno. 

Foram repassados para as escolas, uma verba extra do Conta Escola e PDDE para 
compras de itens considerados necessários.  

Em relação ao atendimento dos alunos, de acordo com o processo SEI 
PMC.2021.00002087-47, retornaremos com 50%, mas informo que nossa unidade não possui 
capacidade física para cumprir este número em todas as salas (principalmente o fundamental II), 
de acordo com os quadros abaixo, por período. Também, não há previsão de quantos alunos irão 
retornar no presencial. Esta análise referente à porcentagem, poderá mudar diante das novas 
matrículas que serão inseridas após esta data. 

Destaco ainda a preocupação quanto a falta de professores (em todos os períodos), ou 
seja: licenças, aposentadoria e grupo de risco (professores poderão não se arriscar por serem do 
grupo de risco e solicitar licença saúde).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO DO REVEZAMENTO DOS ALUNOS NAS SEMANAS 
 

 
SALA 

 

 
NÚMERO DA SALA 
PERCENTUAL DE 

ALUNOS 
RESPEITANDO O 

DISTANCIAMENTO 
 

 
MATRICULADOS 

 
SEMANA 

 
NÚMERO DE ALUNOS 

3º A 42% = 8 alunos 18 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª e 4º Semanas 

01 ao 08 
09 ao 18 
Repete alternando a semana 

3º B 44% = 8 alunos 17 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª e 4º Semanas 

01 ao18 
09 ao 17 
Repete alternando a semana 

5º A/ 4º A/4º 
C/8º A 
 

50% = 10 alunos 
4ºC - 52% = 10 alunos 

20 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª e 4º Semanas 

01 ao 10 
11 ao 20 
Repete alternando a semana 

2º B/7ºA/7ºB/7ºC 2ºB - 57% =12 alunos 
7ºA - 40% = 8 alunos 
7ºB - 40% = 8 alunos 
7ºC - 41% = 10 alunos 

21 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª e 4º Semanas 

01 ao 12 
13 ao 21  
Repete alternando a semana 

5º B/4º B 5ºB - 47% =10 alunos 
50% = 10 alunos 

19 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª e 4º Semanas 

01 ao 10 
11 ao 20 
Repete alternando a semana 

1º A 50% = 12 alunos 23 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª e 4º Semanas 

01 ao 12 
13 ao 23 
Repete alternando a semana 

2º A 50% = 12 alunos 24 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª e 4º Semanas 

01 ao 12 
13 ao 24 
Repete alternando a semana 

8º B/6º A 43% = 10 alunos 23 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª Semana 
4º Semana 

01 ao 07 
08 ao 14 
15 ao 23 
Reinicia novamente 

8º C 40% = 10 alunos 25 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª Semana 
4º Semana 

01 ao 08 
09 ao 17 
18 ao 25 
Reinicia novamente 

6º B 48% = 12 alunos 25 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª Semana 
4º Semana 

01 ao 09 
10 ao 18 
19 ao 25 
Reinicia novamente 

9º A/9º B 41% = 12 alunos 29 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª Semana 
4º Semana 

01 ao 10 
11 ao 20 
21 ao 29 
Reinicia novamente 

3º e 4º Termos 32% = 12 alunos 37 1ª Semana 
2ª Semana 
3ª Semana 
4º Semana 

01 ao 10 
11 ao 20 
21 ao 30 
31 ao 37 

1º E 2º Termos 100% = 12 alunos 09 1ª/2ª/3ª/4ª 
Semanas 

01 ao 09 
 



MANHÃ – Fundamental I  
Professores em Licença Gestante = 01 

Aposentadoria = 01 
Professores no grupo de risco = 02 

 
 Metragem Turma Alunos 

Matriculado 
Capacidade máxima após o recuo de 
1,5 m  - aproximadamente 

Sala 01 23,88 3 A 19 42% = 8 alunos 
Sala 02 23,74 3 B 18 44% = 8 alunos 
Sala 03 36,83 5 A 20 50% = 10 alunos 
Sala 04 36,17 5 B 19 47% = 10 alunos 
Sala 05 35,29 4 A 20 50% = 10 alunos 
Sala 06 37,26 4 B 20 50% = 10 alunos 
Sala 07 36,60 4 C 19 52% = 10 alunos 
Sala 08 40,56 1 A 24 50% = 12 alunos 
Sala 09 40,56 2 A 24 50% = 12 alunos 
Sala 10 40,70 2 B 21 57% =12 alunos 
Total   201 50% = 102 alunos 

 
TARDE – Fundamental II  

Professores em Licença (Português) 12 aulas = 01 
Cargo vago (Matemática) 30/40 = 01 
Professores no grupo de risco = 07 

 
 Metragem Turma Alunos 

Matriculado 
Capacidade máxima após o recuo de 
1,5 m  - aproximadamente 

Sala 01 23,88 7 A 20 40% = 8 alunos 
Sala 02 23,74 7 B 20 40% = 8 alunos 
Sala 03 36,83 7 C 24 41% = 10 alunos 
Sala 04 36,17 8 B 23 43% = 10 alunos 
Sala 05 35,29 8 C 25 40% = 10 alunos 
Sala 06 37,26 6 A 23 43% = 10 alunos 
Sala 07 36,60 8 A 20 50% = 10 alunos 
Sala 08 40,56 6 B 25 48% = 12 alunos 
Sala 09 40,56 9 B 29 41% = 12 alunos 
Sala 10 40,70 9 A 29 41% =12 alunos 
Total   237 alunos 43% = 102 alunos 

 
NOITE – EJA (Noite) 

Professores em Licença (Português) 05 aulas = 01 
Cargo vago (Matemática) 5 aulas = 01 

Professores que estão no Grupo de Risco: 03 
 

 Metragem Turma Alunos 
Matriculado 

Capacidade máxima após o recuo de 
1,5 m  - aproximadamente 

Sala 08 40,56 1º/2º T 09 100% = 09 alunos 
Sala 10 40,70 3º/4º T* 37 32% = 12 alunos 
Sala 9 40,56 FUMEC -- 12 alunos** 
Total   46 45% = 21 alunos 
• Quanto ao ¾ Termos, não conseguiremos o revezamento em 2 semanas, por isso, na 

reunião de planejamento, que será realizado no início de fevereiro, iremos conversar 
e pontuar pedagogicamente, como faremos o revezamento do ¾ Termos tendo 
clareza que nenhum aluno seja prejudicado. 



** Temos uma sala da FUMEC neste período, mas não temos informação da quantidade 
de matriculados, só posso indicar a capacidade da sala, mas estes também seguirão o 
revezamento. 

 
Sabe-se que, de acordo com o Protocolo 6, que o distanciamento de 1,5m é necessário 

para respeitar a segurança de todos, por isso, pensou-se em horários diferentes para o café, 
almoço e janta na unidade (observar quadros abaixo por período). 

Na organização dos alunos presencialmente, a indicação será iniciar com a presença de 
50%, através de revezamento semanal, ou seja, até a porcentagem indicada percentualmente 
em cada turma. De uma forma mais clara, a nossa unidade fará o levantamento de quantos 
alunos cada sala terá capacidade de anteder e faremos o revezamento dos números das 
chamadas. 

Quanto à organização dos períodos nas entradas e saídas, indicamos que no período da 
manhã, os alunos ao entrar, tomem o café em 10 minutos e durante o período, com 
revezamento de turmas, irão almoçar. No período da tarde, algumas turmas almoçarão na 
entrada e outras durante o período. No período da noite, os alunos, na entrada irão jantas. Esta 
organização facilitará a higienização dos locais utilizados.  

Os professores farão o revezamento com suas respectivas turmas, mas toda equipe irá 
discutir na reunião de planejamento, que faremos no início de fevereiro, o trabalho remoto e 
presencial, pois todos deverão respeitar sua carga horária. 

Abaixo, apresento em tabelas, os horários e as turmas conforme as entradas e saídas, 
café da manhã, almoço e janta, pois a higienização deverá ser conduzida adequadamente para 
a segurança de todos da nossa escola!  

 
MANHÃ – Fundamental I  

Os horários abaixo deverão ser diferenciados para evitar aglomeração de alunos 
 

TURMAS  Total de alunos por SEMANA 
1º, 2º e 3º anos  4º e 5º anos   1º semana 2º semana 

ENTRADA: 07h00 
Café: 07h00-07h10  
1ªaula:07h10–08h00 
2ªaula: 08h00 – 08h50 
3ªaula: 08h50 – 09h40 
Almoço: 09h40 – 10h00 
SAÍDA: 10h00 

ENTRADA: 07h00 
1ºaula: 07h00 – 07h50 
Café: 07h50-08h00 
2ªaula: 08h00 – 08h50 
Almoço:08h50 – 09h10 
3ªaula: 09h10 – 10h00 
SAÍDA: 10h00 

102 99 

• As 3ª e 4ª semanas irão repetir. Estes números são aproximados, pois não sabemos 
ainda quais alunos irão no presencial. 

• O horário do café e almoço serão diferentes para que a equipe da limpeza possa 
fazer a higienização adequada 

• Faremos a entrada dos grupos de alunos em portões diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANHÃ – Fundamental II 
Os horários abaixo deverão ser diferenciados para evitar aglomeração de alunos 

TURMAS Total de alunos por SEMANA 
6º e 7º anos   8º e 9º anos  1º semana 2º semana 

    
ENTRADA: 13H00 
1ªaula: 13h00-13h50  
Almoço:13h50–14h20 
2ªaula: 14h20 – 15h10 
3ªaula: 15h10 – 16h00 
SAÍDA: 16h00 

ENTRADA: 13H00 
Almoço:13h00-13h30  
1ªaula: 13h30 – 14h20 
2ªaula: 14h20 – 15h010 
3ªaula: 15h10 – 16h00 
SAÍDA: 16h00 

102 135 

• As 3ª e 4ª semanas irão repetir. Estes números são aproximados, pois não sabemos 
ainda quais alunos irão no presencial. 

• O horário do almoço será diferente para que a equipe da limpeza possa fazer a 
higienização adequada. 

• Neste período, os professores entrarão 10 minutos antes dos alunos e sairão 10 
minutos depois para que possam acompanha-los. Nestes dias a carga horária dos 
professores, presencialmente, será de 4h/a. 

• Faremos a entrada dos grupos de alunos em portões diferentes. 
 

EJA II 
 

TURMAS Total de alunos por SEMANA 
1º e 2º Termos  3º e 4º Termos 1º semana 2º semana 

    
ENTRADA: 19h00 
Jantar: 19h00-19h30 
1ªaula: 19h30–20h20 
2ªaula: 20h20– 21h10 
3ªaula: 21h10 – 22h00 
SAÍDA: 22h00 

ENTRADA: 19h00 
Jantar: 19h00-19h30 
1ªaula: 19h30–20h20 
2ªaula: 20h20– 21h10 
3ªaula: 21h10 – 22h00 
SAÍDA: 22h00 

21 21 

 
• As 3ª e 4ª semanas irão repetir. Estes números são aproximados, pois não sabemos 

ainda quais alunos irão no presencial. 
• O horário do almoço será diferente para que a equipe da limpeza possa fazer a 

higienização adequada. 
 

Abaixo informo de uma maneira geral o nosso quadro de funcionários terceirizados, 
equipe gestora e equipe administrativa, pensando que trabalhamos com três turnos que 
atendem alunos dos 6 aos 60 anos aproximadamente, ou seja, manhã fundamental I (1º aos 5º 
anos), tarde fundamental II (6º aos 9º anos) e noite EJA (a partir dos 15 anos), por isso, faz-se 
necessário expor com preocupação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 
 

 LIMPEZA 
 

ZELADORIA VIGIA COZINHA   

TOTAL DE 
FUNCIONÁRIOS 

6  4 1 4   

GRUPO DE 
RISCO 

1 (acima de 
60 anos) 

2 (1 acima de 
60 anos) 

1 (acima de 
60 anos) 

2   

FILHOS 
ABAIXO DE 12 

ANOS 

4 1 -- --  

• No grupo da limpeza, os horários são diferenciados, ou seja, 03 entram as 06h00, 02 
entram às 09h00 e 01 entra às 12h para suprir todos os períodos. Os funcionários 
que entrarem no primeiro horário, farão a higienização das salas da EJA que foram 
utilizadas na noite anterior e os demais espaços necessários para receber os alunos. 

 
Equipe gestora 

Cargo vago de vice-diretor = 02 
 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 
Diretor 01 

Vice-diretor 02 (estão vagos por remoção e aposentadoria) 
Orientadora Pedagógica 01 (grupo de risco) 

 
 

Funcionários Administrativos e Biblioteca 
 

 SECRETARIA  
 

BIBLIOTECA  

Total de funcionários 4 (02 são professoras 
readaptadas) 

1 

Grupo de risco --  1 
 Horário  2 Manhã 

2 Tarde/Noite 
Manhã  

 
A nossa unidade está seguindo todos os protocolos de segurança como: colocar as 

demarcações devidas de acordo com 1,5 m, dispenser de álcool gel nos ambientes, refeitório 
adequado para que as refeições sejam realizadas, espaço para os alunos colocarem as mochilas 
nas salas de aula, refrigeração natural nas salas de aula, lugar arejado na área externa para 
aqueles alunos que apresentarem sintomas, sinalizações em toda escola como medidas 
preventivas, informações através de vários canais sobre este plano de retorno e medidas 
preventivas, EPIs em lugar de fácil acesso para quem esquecer ou precisar. 

Prossigo informando que estamos finalizando uma reforma para que haja maior 
segurança neste retorno, mas independente de todas estas medidas, teremos maior segurança 
se conseguirmos voltar no presencial, quando pelo menos 70% da população forem vacinadas. 

Comunico também que mais de 70% dos nossos alunos utilizam o transporte escolar, 
então todas as medidas deverão iniciar a partir do momento que entram no ônibus. 

Ressalto ainda a preocupação em relação aos EPIs dos terceirizados (principalmente da 
limpeza) pois a empresa que os contratou entregou somente 01 máscara para cada funcionário, 
não entregou óculos de segurança e também não entregou o face shield, necessário em vários 
momentos, como lavar os banheiros, por isso, quero ressaltar que para este Plano estar 
coerente necessita ter o envolvimento de todos! Já direcionei esta preocupação ao setor 
responsável e aguardo orientações. 



Para finalizar, reforço a importância de refletir este plano no coletivo, principalmente 
em relação ao pedagógico. Esta discussão será feita nas RPAIs que acontecerão nos dias 03, 04 
e 05 de fevereiro e, indico que este plano poderá ser modificado diante das reflexões da equipe! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


