
EMEF JÚLIO DE MESQUITA FILHO

Providências de segurança para retorno as aulas

Família e Alunos

Providências
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  com as  famílias
será  prioritariamente  via
Whatsapp Ins tucional. Temos 3
números  1  geral  para  assuntos
administra vos, 1 para assuntos
pedagógicos de 1o ao 5o ano e 1
para assuntos pedagógicos de 6o
ao 9o ano.
Também  teremos  cartazes
espalhados  pela  escola  para
informação

Karen, Simone e Adriana

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

O  plano  de  retomada  será
discu do no Conselho de escola
e  socializado  com  toda  a
comunidade escolar.

Equipe  Gestora  e  Conselho  de
Escola

Haverá  Ensino  não  presencial
combinado  ao  retorno  das
atividades  presenciais?  (50%  da
turma  atendidos,  intercalando  as
semanas  –  como  será  feita  a
divisão pela escola)

Se  houver  essa  possibilidade,  a
escola trabalhará com a divisão
de  dois  dias  da  semana  para
cada aluno e um dia a mais para
os alunos dos grupos de saber 3
e  4,  conforme  avaliação  dos
professores.

Equipe  gestora  e  equipe
docente

Caso  o  aluno  tenha  que  aguardar
até que os pais venham buscá-lo no
caso  de  apresentar-se sintomático
ou  estiver  passando  mal,  se
machucar,  etc.  (indicar  local/sala
para acolhimento desses alunos)

Seguiremos  as  orientações  da
DEVISA  des nando  1  sala
(banheiro para deficientes) para
isso. A sala possui vaso sanitário,
maca e armário com itens para
primeiros  socorros  e
termômetro.  A  família  será
no ficada.
A sala  fica de frente  para  uma
das saídas do prédio principal o
que  impedirá  o  trânsito  pela
escola

Equipe  gestora,  professores  e
cuidadoras

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

Comunicaremos
antecipadamente as  famílias  de
todos  os  protocolos,  além  de
colocar  cartazes.  Todos  os
profissionais  serão  instruídos
sobre como usar e como auxiliar
os alunos

Todos os profissionais



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  terá  reserva  de
máscaras  descartáveis  e
oferecerá às crianças 
Para  as  crianças  que  não
trouxerem  garrafinhas,  serão
oferecidos copos descartáveis,
relembrando sempre ao aluno
sobre a importância de trazer
seus pertences individuais. 

Professores e equipe de apoio
(cuidadores e inspetor)

Haverá garantia de distanciamento
físico  de  1,5m  entre  as  pessoas?
(informar  os  mecanismos  de
marcação no chão e de orientação
da comunidade)

Sim.  Colocaremos  na  porta  de
todos  os  ambientes  as
quan dades  de  pessoas  que
poderão  compar lhá-lo,  bem
como  faremos  marcação  no
chão  e  nos  mobiliários  dos
espaços  que  podem,  ou  não,
serem usados

Equipe gestora e profissionais da
limpeza

  Áreas Comuns

Providências Como será feito? Responsável

Procedimentos  para  cuidado  na
entrada  e  saída  dos  alunos
(informar  as  ações  diárias  de
prevenção  –  procedimentos
adotados)

Dividiremos  os  alunos  em  3
turmas.  Os  1os  e  6os  anos
entrarão e sairão pela porta que
fica  na  lateral  da  sala  da  vice-
direção,  os  2os,  3os,  7os  e 8os
anos  entrarão  e  sairão  pela
porta  principal  e  os  4os,  5os  e
9os anos entrarão e sairão pela
porta que dá acesso à quadra.
Aferiremos  a  temperatura  de
todos,  pediremos  que
higienizem as  mãos  com álcool
em gel 70o e os pés nos tapetes
sani zante, bem como que usem
máscaras

Professores  e  demais
funcionários que acompanham a
entrada e saída dos alunos

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

Colocaremos  cartazes
informa vos  pela  escola  e
revezaremos o uso dos espaços
cole vos. Sinalizaremos os locais
que não devem ser  usados.  Ex:
balanços,  assentos  da
arquibancada do teatro, quadra

Professores

Como  e  com  qual  frequência
haverá higienização das superfícies
nas  áreas  comuns  da  biblioteca
(indicar  a  maneira  de  uso,
periodicidade  de  limpeza  dos

Ao menos 1  vez  por  período  e
sempre  que  houver  uso  do
espaço.

Equipe de limpeza



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)

Ao menos 1 vez por período ou
sempre  que  houver  uso  do
espaço.  O  número  de  pessoas
que  podem usar  o  espaço será
indicado com cartazes.

Equipe de limpeza e de apoio

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)

Não temos laboratório

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)

A cada troca de turma faremos a
higienização  dos  materiais  a
serem  u lizados  durante  as
aulas de Educação Física, o chão
da  quadra  será  varrido  nas
trocas de período e lavado uma
vez  por  semana.  As  aulas
prá cas  de  Educação  Física
devem ocorrer com exercícios de
baixo impacto e com a garan a
do  distanciamento  de  1,5.  A
quadra é aberta, coberta e com
capacidade para atender até 30
alunos nessas condições.

Equipe  de  limpeza  e  solicitação
de colaboração de professores e
alunos  no  sen do  de  jogarem
sujeira  no  lixo  e  cuidarem  de
seus pertences pessoais.

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

Para seguir os protocolos, esses
espaços devem ser higienizados
a cada duas horas.

Equipe de limpeza

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

Faremos  a  orientação  e
marcações  para  que  se
mantenha  o  distanciamento.
Todos  os  nossos  profissionais
serão  orientados,  agir  caso
percebam que o distanciamento
não está sendo respeitado

Todos os profissionais

 Cozinha e Refeitório

Providências Como será feito? Responsável



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

As  cozinheiras  estão  recebendo
as  orientações  da  Empresa
Convida  e  a  Equipe  Gestora
acompanhará para conferir se as
orientações  estão  sendo
seguidas

Cozinheiras e Equipe Gestora

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

As  cozinheiras  estão  recebendo
as  orientações  da  Empresa
Convida  e  a  Equipe  Gestora
acompanhará para conferir se as
orientações  estão  sendo
seguidas

Cozinheiras e Equipe Gestora

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

O  refeitório  será  higienizado
após cada refeição

Equipe de limpeza

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

Suspenderemos  o  auto
servimento  e  o  prato  será
oferecido pronto.
Uma criança por vez pegará seu
prato após higienizar as mãos

Cozinheiras e professoras

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

Faremos  a  orientação  e
marcações  para  que  se
mantenha  o  distanciamento.
Todos  os  nossos  profissionais
serão  orientados,  agir  caso
percebam que o distanciamento
não está sendo respeitado

Providências Sanitárias

Providências Como será feito? Responsável

Procedimentos  e  frequência  para
higienização  das  instalações
sanitárias.  (Isolamento  de  espaços
disponíveis  para  uso  –  orientação
dos  funcionários  sobre  a
periodicidade  da  limpeza  e  os
insumos  disponíveis  para  a
higienização individual)

2 vezes por período ou sempre
que necessário.
Os  procedimentos  serão
orientados  pela  DEVISA  na
formação  que  será  oferecida
Equipe de Limpeza nos dias 27 e
29  e  repassado  para  todos  os
profissionais da U.E

Equipe  de  limpeza  com
colaboração  de  toda  equipe
escolar

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

Faremos  a  orientação  e
marcações  para  que  se
mantenha  o  distanciamento.
Todos  os  nossos  profissionais
serão  orientados,  agir  caso
percebam que o distanciamento
não está sendo respeitado

Todos os profissionais e alunos



Procedimentos para as salas de aula

Providências Como será feito? Responsável

Procedimentos  para  higienização
das  salas  de  aula  (medidas  de
orientação  dos  alunos  diária  –
insumos  disponíveis  para
higienização individual)

As salas serão higienizadas após
cada  uso  seguindo  as
orientações  dadas  pela  DEVISA
na formação que será oferecida
Equipe de Limpeza nos dias 27 e
29

Equipe  de  limpeza  com
colaboração  de  todos  os
professores,  funcionários  e
alunos no sen do de não deixar
lixo  no  chão  e  debaixo  das
carteiras e cuidar do uso do seu
espaço.

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)

Seguindo  os  protocolos,  a
limpeza  deve  ser  realizada  a
cada duas horas

Equipe da Limpeza

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

Faremos  a  orientação  e
marcações  para  que  se
mantenha  o  distanciamento.
Todos  os  nossos  profissionais
serão  orientados,  agir  caso
percebam que o distanciamento
não está sendo respeitado

Equipe gestora e apoio

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

Faremos  intervalos  em horários
diferentes para cada ano,  a fim
de  evitar  aglomeração  de
professores e crianças

Equipe  gestora,  professores  e
inspetor de alunos

Se houver falta de professor, como
evitarão  aglomerações,  onde  os
alunos  permanecerão  (medidas  de
orientação  dos  alunos  –  espaços
disponíveis  a  serem  utilizados  –
perspectivas de proteção individual
pelas crianças)

Um  professor  bilíngue  volante
ou  uma  professora  adjunta
assumirão  as  salas  sem
professores.  Em  caso  de  falta
destes  profissionais  também,
´vamos  verificar  a  possibilidade
de  remanejamento  dos  alunos
conforme  o  número  de
comparecimento  dos  outros
alunos no dia e em úl mo caso,
os alunos serão dispensados da
aula com a devida explicação aos
pais.  A  escola  possui  áreas
abertas  nas  quais  os  alunos
podem  esperar,  temos  o
inspetor  de  alunos  que  pode
auxiliar-nos  nesse  trabalho.  Na
falta  do  funcionário,  a  escola

Equipe  gestora  e  apoio  à
gestão



contará  com  a  colaboração  de
professores,  estagiários  e  apoio
à gestão.

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

Providências Como será feito? Responsável

Procedimentos  para  higienização
das  salas  da  Gestão  (medidas  de
orientação  diária  –  insumos
disponíveis  para  higienização
individual)

Limpeza diária e Equipe de limpeza e gestoras

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)

Limpeza  diária,  uso  de
máscaras  e  marcação  de
distanciamento  no  lado  de
fora, o público não é atendido
na secretaria.

Equipe  de  limpeza  e
secretárias

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

Faremos  a  orientação  e
marcações  para  que  se
mantenha  o  distanciamento.
Todos  os  nossos  profissionais
serão  orientados,  agir  caso
percebam que o distanciamento
não está sendo respeitado

Zeladores

EPIs – Todos os funcionários

Providências 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?(como
será  feito  as  orientações  –
periodicidade  de  fiscalização  do
cumprimento das ações)

Os  equipamentos  serão
fornecidos aos funcionários e
todos  serão  orientados
quinzenalmente para que  haja
a  correta  utilização  dos
equipamentos  e  observados
diariamente. 

Caso  o  funcionário  apresente-se
sintomático  ou  estiver  passando
mal,  se  machucar,  etc.  (indicar
como se dará o atendimento desses
funcionários,  garantindo  a
segurança de todos)

O funcionário será isolado na
sala com maca, vaso sanitário
e  pia,  assim  como  armário
com  materiais  de  Primeiros
Socorros  e  conforme  a
gravidade,  serão  chamados
familiares ou SAMU.


