
EMEF Francisco Ponzio Sobrinho
Providências de segurança para retorno às aulas

Família e Alunos

Como será feito? Responsável 
Comunicação da escola com 
alunos e familiares

Telefone, grupos de whatsApp, 
presencial

Equipe gestora e 
funcionários 
administrativos

Plano de Retomada as aulas 
presenciais 

Cartazes na unidade, Telefone, 
grupos de whatsApp, presencial.
Facebook

Equipe gestora e 
funcionários 
administrativos

Haverá Ensino não presencial 
combinado ao retorno das 
atividades presenciais ? 

Sim. 

Atenderemos  pela plataforma 
GSA os alunos que não puderem 
frequentar presencialmente e os 
que estiverem no revezamento 
com o período presencial. 
Presencialmente serão atendidos 
35% da turma, intercalando as 
semanas 

Equipe gestora, 
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. 

A sala da diretoria será nosso 
ponto de isolamento em caso de 
suspeita de covid, a mesma tem 
fácil acesso a banheiro exclusivo 
para o atendimento da pessoa 
isolada.

Equipe gestora e 
funcionários 
administrativos

Em relação aos Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) 

Orientaremos as famílias sobre  
que os alunos só entrarão na 
escola com máscaras;
Será medida a temperatura do 
aluno ao recebê-lo na entrada, 
ainda junto da família, e em caso 
de febre o aluno é imediatamente 
dispensado.
Haverá higienização das mãos e 
mochilas dos alunos com álcool e 
toalha de papel descartáveis.
Os alunos  serão encaminhados 
direto do portão para a sala de 
aula, evitando aglomerações no 
pátio.

Equipe gestora, 
funcionários de apoio e 
professores

Caso o aluno se esqueça de 
trazer seus pertences 
individuais (máscara, 
garrafinha de água, etc)

Casos de esquecimento de 
máscara a escola entregará uma 
máscara descartável para uso no 
dia.

Equipe gestora, 
funcionários de apoio e 
professores



Para esquecimento da garrafa de 
água será oferecido copo 
descartável.
Para esquecimento de outros 
materiais como lápis, borracha, 
apontador, a escola fornecerá para
o aluno.
Cada material entregue será de 
uso exclusivo do aluno, sem 
devolução.

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

Garantiremos o distanciamento de
1,5m nas salas com a frequência 
de 35% dos alunos, as carteiras 
ficarão em lugares marcados com 
fitas adesivas no piso.
Nos bancos do refeitório haverá 
marcação com fitas e objetos para
distanciamento entre os lugares.
Haverá cartazes de orientação 
sobre o distanciamento nos 
corredores, não serão formadas 
filas na entrada ou na hora da 
refeição, algumas turmas farão as 
refeições dentro da sala em suas 
mesas, funcionários e professores 
estarão auxiliando na orientação.

Equipe gestora, 
funcionários de apoio e 
professores

Providências  Áreas Comuns

Como será feito? Responsável 
Procedimentos para cuidado 
na entrada e saída dos alunos 

Alunos:só entrarão com máscaras
 1º passo: Na entrada medir 
temperatura ao receber o aluno 
ainda junto da família, em caso de
febre o aluno é imediatamente 
dispensado.
2º passo: higienização das 
mochilas com álcool e toalha de 
papel descartáveis.
3º passo: álcool gel nas mãos do 
aluno e entrar direto para sala de 
aula, evitando aglomerações no 
pátio.
Funcionários de apoio para a 
entrada: EPI máscaras, luvas. 
Professores máscaras e face 
shields.   

Equipe gestora, 
funcionários de apoio e 
professores

Procedimentos para cuidado 
no Pátio 

Sinalização no chão para 
distanciamento e acesso às salas 

Equipe gestora, 
funcionários de apoio e 



de aula.
Murais informativos aos alunos 
enfatizando o distanciamento 
social e uso de máscaras.
O uso do pátio de forma 
recreativa não será viável no 
momento

professores

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

Biblioteca: permanecerá 
desativada para o empréstimo de 
livros.
Os professores farão a seleção dos
livros antecipadamente para que 
sejam higienizados antes e após o 
uso do aluno. Não podendo ter 
troca deste material entre os 
alunos.

Funcionário de apoio.

Como e com qual frequência 
haverá higienização das 
superfícies nas áreas comuns 
da sala de informática 

A sala de informática só tem 
capacidade de atender 5 pessoas 
por vez. A higienização será feita 
antes e após o uso do espaço. 
Equipamentos como notebooks e 
tablets poderão ser levados para 
as salas de aula. Higienização 
após o uso individual. 

Funcionários de apoio

Como e com qual frequência 
haverá higienização das 
superfícies nas áreas comuns 
do laboratório 

não temos laboratório -

 Procedimentos para 
higienização da Quadra 

Não temos quadra na escola, 
portanto, neste momento 
usaremos apenas o espaço do 
pátio com atividades adaptadas 
para o espaço e circunstância, 
com distanciamento e que não 
gerem aglomeração ou 
compartilhamento de materiais. O
uso será nos horários das aulas 
organizados de forma a atender 
apenas 35% dos alunos.
No pátio haverá sinalização no 
chão para distanciamento e acesso
às salas de aula.
Murais informativos aos alunos 
enfatizando o distanciamento 
social e uso de máscaras e 
orientação da professora.

-

Procedimentos para 
higienização das escadas e 
corrimões - corredores 

Os alunos serão orientados a não 
tocar no único corrimão existente.
Mesmo assim este será 
higienizado a cada 2h

Funcionário de apoio

Haverá garantia de Garantiremos o distanciamento de Gestão e funcionário de 



distanciamento físico de 1,5m
entre as pessoas? 

1,5m nas salas com a frequência 
de 35% dos alunos, as carteiras 
ficarão em lugares marcados com 
fitas adesivas no piso.
Nos bancos do refeitório haverá 
marcação com fitas e objetos para
distanciamento entre os lugares.
Haverá cartazes de orientação 
sobre o distanciamento nos 
corredores, não serão formadas 
filas na entrada ou na hora da 
refeição, algumas turmas farão as 
refeições dentro da sala em suas 
mesas, funcionários e professores 
estarão auxiliando na orientação.

apoio.

Providências Cozinha e Refeitório

Como será feito? Responsável 
Procedimentos para cozinha: 
cuidado no preparo e 
manipulação de alimentos 

As orientações serão dadas pela 
empresa da cozinha e reforçadas 
pela escola. Seguindo as 
recomendações sobre a 
manipulação dos alimentos. Uso 
de luvas, máscaras e toucas.
periodicidade: diário

Covida e conutri
gestores - orientações 
iniciais.
Cozinheiras

Procedimentos para 
higienização dos utensílios 

As orientações serão dadas pela 
empresa da cozinha e reforçadas 
pela escola. Seguindo as 
recomendações sobre 
higienização dos utensílios. Uso 
de máquina de lavar louças, por 
exemplo.
periodicidade: diário

Covida e conutri
gestores - orientações 
iniciais.
Cozinheiras

Procedimentos para 
higienização do refeitório 

Não temos refeitório fechado, 
somente o pátio aberto. Indicamos
que as refeições poderão ser 
dentro e fora das salas de aula, 
para garantirmos o 
distanciamento social.
Higienização de mesas e bancos 
feita pelos funcionários da 
limpeza após a utilização cada 
aluno, assim como as salas de 
aula que forem usadas na hora da 
refeição.

Funcionários de apoio

Procedimentos para cuidado 
no servimento dos alimentos 

O Auto Servimento não será feito 
como de costume, adotaremos o 
servimento pela cozinheira que 
estará de luva, mascara e touca. E 
outra funcionária entregará os 
talheres higienizados.

Cozinheiras e funcionários 
de apoio



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

Sim, marcação no chão e lugar na 
bancada de trabalho.

Equipe gestora, 
cozinheiras, funcionários 
de apoio e professores

Providências Sanitários

Como será feito? Responsável 
Procedimentos e frequência 
para higienização das 
instalações sanitárias ? 

Os sanitários serão higienizados 
de hora em hora;
Estará à disposição dos alunos, 
papel higiênico nas cabines, papel
toalha, sabonete em barra e 
sabonete líquido no lavatório, e 
álcool em gel na entrada do 
sanitário.
No sanitário masculino, será 
interditado alguns mictórios para 
garantir o distanciamento entre os
alunos que o utilizarem.

 Empresa dos funcionários 
da limpeza terceirizados 
(Orientação inicial)
Funcionários de apoio, da 
limpeza e direção. (insumos
e higienização)

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

Sim, haverá marcação de 
distanciamento na porta do 
banheiro e orientação para uso de 
no máximo 3 crianças por vez.

Funcionários de apoio, da 
limpeza, equipe gestora e 
professores. (fluxo de 
alunos)

Procedimentos para as salas de aula

Como será feito? Responsável 
Procedimentos para 
higienização das salas de aula 

Os alunos serão orientados a 
usarem apenas a sua carteira e 
cadeira durante todo o período de 
aula presencial (sem fazer trocas 
de lugares).
Terão à disposição na sala de aula
álcool em gel  e papel toalha, 
além de dispenser de álcool em 
gel na parte externa da entrada de 
cada classe. 
 

Professores - orientação aos
alunos
Funcionários e direção - 
insumos

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)? 

As salas serão higienizadas antes 
do início de cada período de aula 
para receber os alunos.
Os funcionários serão orientados 
a higienizar com álcool as mesas 
dos professores, carteiras dos 
alunos e maçanetas das portas.
As portas e janelas deverão 
permanecer abertas para fluxo de 
ar e evitar de colocarem a mão;
Maçanetas e corrimão serão 
higienizados de hora em hora.

Funcionários da limpeza.

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 1,5m

Garantiremos o distanciamento de
1,5m nas salas com a frequência 

Equipe gestora, 
funcionários de apoio e 



entre as pessoas? de 35% dos alunos, as carteiras 
ficarão em lugares marcados com 
fitas adesivas no piso.
As carteiras excedentes serão 
retiradas das salas.
Haverá cartazes de orientação 
sobre o distanciamento, além da 
orientação dos professores.

professores

Haverá intervalos entre aulas, 
troca de professores, como 
evitarão aglomerações? 

Não haverá intervalo entre troca 
de aula, na troca de professores os
alunos permanecerão nas salas.

Equipe gestora e 
professores

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

Esgotando-se as tentativas de 
substituição, os alunos serão 
dispensados ainda junto com as 
famílias.
Eventualmente, os alunos que 
ainda ficarem esperando as 
famílias, permanecerão no 
sentados nos bancos do patio  
com distanciamento de 1,5m

Equipe gestora

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

Como será feito? Responsável 
 Procedimentos para 
higienização das salas da 
Gestão 

As salas serão higienizadas uma 
vez ao dia, cada gestor tem seu 
próprio espaço, equipamentos de 
uso individual, sem 
compartilhamento.
Os funcionários serão orientados 
a higienizar com álcool as mesas, 
os computadores, teclado, mouse, 
impressora.
As portas e janelas deverão 
permanecer abertas para fluxo de 
ar;
Maçanetas serão higienizados de 
hora em hora

Funcionários da limpeza, 
gestores.

Procedimentos para 
higienização e cuidado no 
atendimento da
Secretaria 

A sala será higienizada uma vez 
ao dia, cada gestor tem seu 
próprio espaço, equipamentos de 
uso individual, sem 
compartilhamento.
Os funcionários serão orientados 
a higienizar com álcool as mesas, 
os computadores, teclado, mouse, 
impressora.

Funcionários da limpeza. 
funcionários de apoio



As portas e janelas deverão 
permanecer abertas para fluxo de 
ar;
Maçanetas serão higienizados de 
hora em hora

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

Sim, os espaços são adequados 
para o número de funcionários.
O atendimento ao público será 
realizado prioritariamente por 
balcão externo com proteção e 
distanciamento.

Funcionários, gestores e 
professores

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?

A escola fornecerá aos 
funcionários da PMC, professores
e gestores o material de proteção 
individual EPI, de acordo com a 
função que desempenham: 
máscaras, face shields, luvas, etc.

Equipe gestora

Caso o funcionário apresente-
se sintomático ou estiver 
passando mal, se machucar, 
etc.

Caso algum funcionário 
apresente-se sintomático será 
encaminhado para a sala de 
isolamento (sala da direção) para 
aguardar alguém que venha 
buscá-lo ou se estiver passando 
bem será encaminhado para o 
posto de saúde.

Equipe gestora


