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PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA 

EMEF GAL HUMBERTO DE SOUSA MELLO 
 

Tendo em vista as diretrizes do governo municipal contidas no Ofício PMC-SMS-GAB de 13 de janeiro 

de 2021 e normas complementares, informamos conforme segue: 

Equipe Gestora: 

Diretor Robson Prychodco 

Vice diretores: Rafael Baptista e Denise Vegas 

Orientadora pedagógica: Luciana Castelli 

 

- Número de funcionários por segmento: 

   - Gestão 4 

   - Docentes 23 

  - Administrativo 

  - Cozinha 3 

  - Limpeza 5 

  - Zeladoria 4 

- Vigilantes 1 

- Período de funcionamento da escola: Manhã/ Tarde e Noite 

- Número de alunos na unidade: 375 

- Número de alunos por período Manhã (159) Tarde (150) e Noite (66) 

 

Providências de segurança para retorno às aulas 

 

Família e Alunos 

 

 Como será feito? Responsável 
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Comunicação da escola com 

alunos e familiares 

Preferencialmente por meio de 

telefone, whatsapp ou email. 

Também pode acontecer 

presencialmente para casos onde 

houver real necessidade. 

Equipe gestora e funcionários 

administrativos. 

Plano de Retomada as aulas 

presenciais 

O presente plano seguirá afixado 

em local visível a toda a 

comunidade e publicizado por 

meio das redes sociais da escola. 

Equipe gestora e funcionários 

administrativos. 

Haverá Ensino não presencial 

combinado ao retorno das 

atividades presenciais ? 

(50% dos alunos de cada turma 

será atendido presencialmente, 

intercalando as semanas). A 

divisão seguirá critérios 

pedagógicos e a organização 

das famílias. 

Para os demais alunos de cada 

turma serão organizados 

conteúdos semanalmente por 

meio das plataformas digitais e 

recursos de e-learning. 

 

Equipe gestora e docente. 

 

Caso o aluno tenha que 

aguardar até que os pais 

venham buscá-lo se  apresentar-

se sintomático ou estiver 

passando mal, se machucar, etc. 

O local que será utilizado para 

esse propósito é a Biblioteca. 

Equipe gestora, docente e 

funcionários. 

Em relação aos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) 

As orientações acerca do 

Protocolo Local das medidas de 

contenção seguem as diretrizes 

Equipe gestora. 
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da DEVISA e são publicizadas a 

toda a comunidade escolar por 

meio dos murais da escola e 

informes que serão distribuídos 

semanalmente. 

Aos responsáveis, os protocolos 

serão disponibilizados por meio 

dos grupos de sala no WhatsApp 

e Plataforma Google Sala de 

Aula. 

Caso o aluno se esqueça de 

trazer seus pertences 

individuais (máscara, 

garrafinha de água, etc) 

Em caso de esquecimento dos 

itens pessoais, a escola irá 

fornecer itens descartáveis e 

notificar a família quanto à 

importância e necessidade dos 

mesmos. 

Equipe gestora, docente e 

funcionários. 

Haverá garantia de 

distanciamento físico de 1,5m 

entre as pessoas? 

As medidas de distanciamento 

serão tomadas tendo como base 

a diretriz de metade dos alunos 

presencialmente. Haverão 

marcações para delimitar os 

espaços e evitar a aproximação.  

Equipe gestora, docente e 

funcionários. 

 

Providências  Áreas Comuns 

 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos para cuidado na 

entrada e saída dos alunos 

Na entrada e saída, os alunos 

lavarão as mãos, haverá 

medição de temperatura, e 

Equipe gestora, docente e 

funcionários. 
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verificação quanto ao uso 

correto da máscara. 

 

Procedimentos para cuidado no 

Pátio 

Haverão informes comunicando 

os procedimentos necessários, 

as mesas e cadeiras estão 

marcadas para evitar a 

aproximação entre os alunos, 

haverão marcações no chão para 

evitar a aproximação entre os 

alunos. 

Equipe gestora, docente e 

funcionários. 

Como e com qual frequência 

haverá higienização das 

superfícies nas áreas comuns e 

da biblioteca 

As áreas comuns serão 

higienizadas a cada utilização 

por parte dos alunos. 

Equipe de limpeza. 

Como e com qual frequência 

haverá higienização das 

superfícies nas áreas comuns da 

sala de informática 

As áreas comuns serão 

higienizadas a cada utilização 

por parte dos alunos. 

Equipe de limpeza. 

Como e com qual frequência 

haverá higienização das 

superfícies nas áreas comuns do 

laboratório 

As áreas comuns serão 

higienizadas a cada utilização 

por parte dos alunos. 

Equipe de limpeza. 

 Procedimentos para 

higienização da Quadra 

As áreas comuns serão 

higienizadas a cada utilização 

por parte dos alunos. 

Equipe de limpeza. 

Procedimentos para 

higienização das escadas e 

corrimões - corredores 

Não se aplica a nossa unidade 

não possui espaços como os 

citados. 

Não se aplica a nossa unidade 

não possui espaços como os 

citados. 
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Haverá garantia de 

distanciamento físico de 1,5m 

entre as pessoas? 

O distanciamento mínimo de 1,5 

metro será garantido nas áreas 

comuns, conforme marcações 

de solo e orientações 

disponibilizadas a toda a 

comunidade. 

Equipe gestora, docente e 

funcionários. 

 

Providências Cozinha e Refeitório 

 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos para cozinha: 

cuidado no preparo e 

manipulação de alimentos 

A cozinha seguirá as orientações 

contidas na 

 

 CARTILHA PARA 

MANIPULAÇÃO DE 

ALIMENTOS PARA 

PREVENÇÃO DE COVID-19 

NAS ESCOLAS. 

No refeitório haverá o 

distanciamento social, 

marcação de solo e de lugares 

de mesa isolados. 

Equipe gestora, funcionários 

administrativos e cozinheiras. 

Procedimentos para 

higienização dos utensílios 

A cozinha seguirá as orientações 

contidas na 

 cartilha para manipulação de 

alimentos para prevenção de 

covid-19 nas escolas. 

 

cozinheiras 

Procedimentos para 

higienização do refeitório 

O refeitório será integralmente 

higienizado a cada uso. 

Profissionais da limpeza 
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Procedimentos para cuidado no 

servimento dos alimentos 

Será ofertado porção pronta. 

Não faremos autosservimento. 

cozinheiras 

Haverá garantia de 

distanciamento físico de 1,5m 

entre as pessoas? 

Haverá marcação de solo e 

mesa, com garantia de 

distanciamento conforme 

normas sanitárias. 

Equipe gestora e funcionários 

 

Providências Sanitários 

 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos e frequência 

para higienização das 

instalações sanitárias ? 

Os insumos serão 

disponibilizados conforme a 

necessidade semanal, o 

bebedouro será utilizado apenas 

para encher as garrafinhas dos 

alunos. 

Equipe gestora e funcionários 

Haverá garantia de 

distanciamento físico de 1,5m 

entre as pessoas? 

Haverá marcação de solo para 

orientar as normas de 

distanciamento social. 

Equipe gestora e funcionários 

administrativos. 

 

Procedimentos para as salas de aula 

 

 Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 

higienização das salas de aula 

Haverá revezamento entre os 

alunos, cartazes com 

orientações acerca das medidas 

necessárias. 

Equipe gestora e professores. 
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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 de aula serão 

higienizadas integralmente a 

cada uso. 

Funcionárias da limpeza. 

Haverá garantia de 

distanciamento físico de 1,5m 

entre as pessoas? 

Haverá garantia de 

distanciamento social conforme 

normas e orientações, ocupação 

de 50% das salas de aula. 

Equipe gestora e docente 

Haverá intervalos entre aulas, 

troca de professores, como 

evitar aglomerações? 

Apenas os professores migrarão 

de uma sala para outra. Os 

alunos permanecerão na sala de 

aula. 

Docentes 

Se houver falta de professor, 

como evitar aglomerações, 

onde os alunos permanecerão 

? 

Para o caso de ausência de 

professores contaremos com os 

recursos humanos 

disponibilizados pela SME. 

Equipe gestora 

 

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria 

 

 Como será feito? Responsável 

 Procedimentos para 

higienização das salas da 

Gestão 

Secretaria e sala da equipe 

gestora serão higienizadas a 

cada 3 horas. 

Funcionárias da limpeza. 

Procedimentos para 

higienização e cuidado no 

atendimento da 

Os atendimentos presenciais 

serão realizados seguindo as 

normas sanitárias de 

Equipe gestora e funcionários da 

secretaria 
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Secretaria higienização e distanciamento 

social. 

Haverá garantia de 

distanciamento físico de 1,5m 

entre as pessoas? 

Haverá garantias de 

distanciamento conforme 

normas sanitárias, com 

marcação de solo. 

Equipe gestora e funcionários da 

secretaria 

 

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? 

Todos os funcionários contarão 

com máscaras a cada três horas, 

face shield, álcool gel, luvas 

quando necessário. A 

fiscalização acerca do 

cumprimento das medidas será 

realizada pela equipe gestora. 

equipe gestora 

Caso o funcionário apresente-se 

sintomático ou estiver passando 

mal, se machucar, etc 

O funcionário deverá procurar 

os serviços de saúde e seguir as 

normas de isolamento social. 

equipe gestora 

 

Salientamos que as medidas aqui apresentadas serão discutidas oportunamente com toda a 

comunidade escolar.  

 

À disposição. 

Robson Celestino Prychodco 

Diretor Educacional 


