
  

Plano   de   retorno   às   aulas   -   Emef   Prof   Ednei   Gori  
Providências   de   segurança   para   retorno   às   aulas.   

  
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   

A  comunicação  principal     
com  as  famílias  continuaram      
pelo   “ Whatsapp”.   

Diretor   e   professores.   

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

A  divulgação  de  todos  os       
assuntos  de  funcionamento     
da  escola  são  passados      
através  dos  grupos  de  sala       
de  aula  via   “Whatsapp”.   O       
formato  utilizado  será  o      
mesmo  do  ano  anterior      
como  boletim  informativo     
enumerado.   

Diretor   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)   

Pretendemos  que  sim,     
porém  o  assunto  será      
discutido  na  primeira  RPAI      
em  companhia  dos     
professores.   

Diretor   e   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  será  acolhido  na       
sala  de  orientação     
pedagógica.   

Diretora  e/ou  pessoa  que      
estiver  disponível  no     
momento.   

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

Cada   professor   verifica   o   
equipamento   da   sua   turma   e   
a   gestão   verifica   o   
equipamento   dos   
funcionários.   O   protocolo   de   
uso   na   entrada,   
permanência   e   saída   sera   
discutido   e   firmado   na   
primeira   RPAI.   

Todos   os   funcionários   da   
escola   



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)   

A  escola  está  equipada  com       
máscaras  descartáveis  e    
copos  plásticos  descartáveis     
que   serão   individuais.   

Diretor,  zelador,  equipe  de      
limpeza   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)   

Os  espaços  serão    
planejados  para  respeitar  o      
distanciamento,  o  chão  será      
demarcado,  o  refeitório  terá      
bancos  demarcados  e  as      
salas  de  aula  terão  as       
carteiras  sem  uso     
demarcadas.   

Diretor,  zelador,  equipe  de      
limpeza   e   professores.   

  
  
  
  
  
  
  

Providências    Áreas   Comuns   
  

  Como   será   feito?   Responsável     

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

Foram  instaladas  três  pias      
na  entrada  da  escola  para       
higienização  das  mãos  no      
início  e  fim  das  aulas.  Terá        
verificação  de  temperatura  e      
dos  pertences  individuais  de      
cada  criança,  na  entrada  e       
saída.  Será  feita  uma      
planilha  diária  para  registro      
de  crianças  sintomáticas  e      
comunicação  direta  com  os      
pais/responsáveis.   

Diretor,  zelador,  professor     
adjunto   e   professores.   

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

Será  feito  quadro  de      
horários  de  uso  do  refeitório,       
pátio  e  parque.  Todos  os       
locais  terão  garrafas  de      
álcool  em  gel  e  cartazes       
explicativos   disponíveis.   

Diretor,  equipe  de  limpeza  e       
professores.   

Como   e   com   qual   
frequência   haverá   
higienização   das   superfícies   
nas   áreas   comuns   da   
biblioteca   (indicar   a   maneira   

Será  realizado  um  quadro      
de  horários,  com  intervalos      
de  1  hora,  para  que  seja        
higienizado  o  local  entre      
uma   turma   e   outra.     

Equipe   de   limpeza.   



de   uso-periodicidade   de   
limpeza   dos   espaços   e   
insumos   disponíveis   para   a   
higienização)   
Como   e   com   qual   
frequência   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)   

Será  realizado  um  quadro      
de  horários,  com  intervalos      
de  1  hora,  para  que  seja        
higienizado  o  local  entre      
uma   turma   e   outra.   

Equipe   de   limpeza.   

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)   

Será  realizado  um  quadro      
de  horários,  com  intervalos      
de  1  hora,  para  que  seja        
higienizado  o  local  entre      
uma   turma   e   outra.   

Equipe   de   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)   

Será  realizado  um  quadro      
de  horários,  com  intervalos      
de  1  hora,  para  que  seja        
higienizado  o  local  entre      
uma   turma   e   outra.   

Equipe   de   limpeza.   

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

Será  feito  um  circuito  de       
higienização  entre  os     
ambientes  externos  durante     
várias   vezes   ao   dia.   

Equipe   de   limpeza.   

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

Vamos  trabalhar  com     
quadros  de  horários  de      
utilização  de  espaço,  a  fim       
de  evitar  aglomerações,  os      
chão  serão  demarcados     
respeitando  o   
distanciamento.   

Diretor,  zelador,  equipe  de      
limpeza,  professor  adjunto  e      
professores.   

  



Providências   Cozinha   e   Refeitório   
  

  Como   será   feito?   Responsável     

Procedimentos   para   
cozinha:   cuidado   no   preparo   
e   manipulação   de   alimentos   
(indicar   as   orientações   junto   
às   cozinheiras   e   
periodicidade)   

As   cozinheiras   estão   sendo   
orientadas   pela   Conutri   e   a   
gestão   fará   o   
acompanhamento.   

Conutri   e   gestão.   

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

As   cozinheiras   serão   
orientadas   pelo   responsável.  

Conutri.   

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

O   refeitório   será   higienizado   
após   uso.   Serão   
necessários   3   à   4   horários   
de   refeição   por   período.   

Equipe   de   limpeza,   equipe   
de   cozinha   e   diretora.   

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

Não  haverá  auto     
servimento,  as  cozinheiras     
prepararão  os  pratos  que      
serão  oferecidos  aos  alunos,      
respeitando  filas  com     
distanciamento.     

Equipe   de   cozinha,   diretora   e   
professores.   

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

Sim,   o   chão   será   demarcado   
garantindo   o  
distanciamento.   

Professores   e   diretora.   

  
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)   

Para  esse  serviço  de      
higienização  de  banheiro     
será  necessário  um     
funcionário  de  limpeza     
destinado  especificamente    
para  esse  serviço,     
higienizando  o  ambiente  a      
cada   uso.   

CGP   terceirizados   para   
enviar   mais   funcionários.   



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

Sim,   o   chão   será   demarcado   
garantindo   o  
distanciamento.   

Diretor   e   equipe   de   limpeza.   

  
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)   

A   superfície   da   mesa   será   
limpa   pelos   alunos   e   
professores   a   cada   1   hora.   

Professores   e   alunos.   

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)  

As  salas  de  aula  serão       
hifenizadas   a   cada   uso.   

Equipe   de   limpeza,   zelador,   
professores   e   alunos.   

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

Sim,   o   chão   será   demarcado   
garantindo   o  
distanciamento.   

Equipe   de   limpeza,   zelador,   
professores   e   alunos.   

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

Teremos  quadro  de  horários      
de  funcionamento  dos     
espaços   coletivos.   

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   

A   escola   tem   espaços   
alternativos   para   alunos,   
porém   não   tem   funcionários   
para   acompanhá-los.   
Serão   deslocados   
funcionários   de   suas   
funções   quando   não   tiver   
outra   solução.   

Diretora   e   professores.   



proteção   individual   pelas   
crianças)   

  
  
  
  
  
  

Procedimentos   para   as   salas   de   Gestão   e   Secretaria   
  

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

Terá  feito  higienização     
periódica  pela  própria     
gestão  e  após  o  horário  será        
feita   pela   equipe   de   limpeza.    

Gestão   e   equipe   de   limpeza.   

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

Terá  feito  higienização     
periódica  pela  própria     
gestão  e  após  o  horário  será        
feita   pela   equipe   de   limpeza.    

Gestão   e   equipe   de   limpeza.   

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

A   secretaria   permanecerá   
de   porta   fechada   e   
oferecerá   atendimento   
através   do   balcão.   
O   chão   será   demarcado   e   
será   colocada   uma   carteira   
na   porta   da   secretaria   
respeitando   o  
distanciamento   do   balcão   de   
atendimento.   

Diretora   e   equipe   de   limpeza.  
  

  
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,   

A  escola  oferecerá  todo  o       
equipamento  exigido  com  a      
quantidade  necessária  para     
fazer  as  trocas,  cada      
funcionário  deverá  cuidar  do      
seu  equipamento,    
higienizando-o.   

Cada  funcionário  deverá     
cuidar  do  seu  equipamento,      
higienizando-o.   



  

terceirizados?   Haverá   troca   
de   quanto   em   quanto   
tempo?(como   será   feito   as   
orientações   –   periodicidade   
de   fiscalização   do   
cumprimento   das   ações)     
Caso   o   funcionário/aluno   
apresente-se   sintomático   ou   
estiver   passando   mal,   se   
machucar,   etc.(indicar   como   
se   dará   o   atendimento   
desses   alunos,   garantindo   a   
segurança   de   todos)   

O   aluno/funcionário   será   
encaminhado   para   uma   sala   
reservada   até   que   as   
providências   de   saída   da   
escola   sejam   tomadas.   
  
  
  

Diretora,   professores   e   
funcionários.   

      
      
      

      
      

      
      


