
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NAED LESTE

EMEF MARIA LUIZA POMPEO DE CAMARGO

PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Nome da U.E: EMEF Maria Luiza Pompeo de Camargo

Equipe Gestora:

- Diretora: Isabel Passos de Oliveira Santos

- Vice Diretora: Eliana Sales Purcino

- Orientadora Pedagógica: Tânia Cristina de Assis Quintino Okubo

Funcionários, 38 no total, segmentados em:

- Gestão: 03

- Docentes: 24

- Administrativo: 01

- Cozinha: 03

- Limpeza: 04

- Vigilante: 01

- Zeladoria: 02 (diurno)

Horário de funcionamento da escola: Das 7h00 as 17h35.

Número de alunos total: 340

Período da manhã: 132

Período da tarde: 208

Proposta de atendimento

Seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Educação, o atendimento será realizado

a 50% dos alunos matriculados por período, sendo os alunos divididos em 2 grupos, de acordo com

o número da chamada. Um grupo frequentará presencialmente as aulas semanalmente, enquanto o

outro fará as atividades online, pela plataforma Google Classroom.
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Aguardamos da Secretaria o envio de chip com internet para todos os alunos, ou outro meio

que a própria disponibilizará.

A escola recebeu 30 tablets no ano de 2020 e neste ano 70 Chromebook. Estes equipamentos

serão  disponibilizados  aos  alunos  que  comprovadamente  não  tiveram  condições  de  acessar

eletronicamente  as  atividades.  Aos  alunos  que  forem  irmãos  será  disponibilizado  apenas  um

equipamento.

Para os alunos dos anos iniciais  (1º, 2 e 3 anos) e da Educação Especial  será oferecido

atividades impressas.

Os alunos ficarão na escola por um período de 3 horas, a alimentação será feita na saída.

A direção fará uma pesquisa para saber quantos pais/responsáveis enviarão os alunos para

aula  presencial.  A  princípio  faremos  a  entrada  com  horários  escalonados  para  não  gerar

aglomeração nos ambientes.

Anos iniciais

Entrada no período da manhã serão esperados 66 alunos por semana.

A calçada será marcada para manter o distanciamento social.

Entrada as 8:00 – 1º, 2º e 3º anos (29 alunos) 

Entrada as 8:30 – 4º e 5º anos (27 alunos) 

Divididos em 2 portões: Principal e da horta.

Nas entradas um funcionário fará a medição da temperatura e cada professor colocará o

álcool em gel nas mãos dos alunos. Após, os alunos serão encaminhados para sala de aula. As salas

estarão com as carteiras espaçadas e atenderão cerca de 14/13 alunos por sala. Em cada sala de aula

haverá um totem de álcool em gel 70%, próximo a lixeira com pedal e em cada mesa do professor

uma embalagem com álcool em gel 70%.

Para uso dos sanitários, ficará um funcionário controlando o fluxo dos alunos, atentando-se

ao limite de 2 alunos por sanitário.

A alimentação será:

1 turma das 9:40 as 10:10 (preparativos, alimentação) – 1º ano

1 turma das 10:20 as 10:50 – 2º, 3º anos

1 turma das 11:00 as 11:30 – 4º, 5º anos
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O  refeitório  será  limpo  ao  final  do  último  horário  de  alimentação.Antes  do  inicio  do

servimento,  será feito uma revisão no espaço.Em cada intervalo de uso do refeitório haverá 10

minutos para a limpeza (2 funcionários). 

Antes do início das refeições e após, os alunos farão a higiêne das mãos com água e sabão. .

Cada professor organizará a turma.  No pátio haverá marcações com fita adesiva.Os professores

deverão organizar o tempo de acordo com o número de alunos e os espaços.

O uso da biblioteca neste momento estará restrito aos professores, seguindo agendamento.

Os professores poderão selecionar os livros, levar pra sala de aula, distribuir aos alunos e

quando recolher, os mesmos livros deverão permanecer sem uso por duas semanas. O uso da quadra

será somente para as aulas de Educação Física.  Os professores serão orientados a não oferecer

esportes de contato.

A nossa escola possui uma ampla área externa que poderá ser usada pelos professores em

ativadas fora da sala de aula. Será elaborado um cronograma, a fim de evitar aglomerações nos

mesmos espaços.

O parque neste momento não será disponibilizado.

Os funcionários terão das 11 às 12:15 para a limpeza de todas as dependências.

Anos finais

Serão atendidos no máximo 103 alunos.

Os alunos permanecerão na escola das 12:20 as 15:20.

Procedimentos  de  entrada:-Os  alunos  serão  divididos  em  3  portões  (principal,  horta  e

campo).  A  medição  de  temperatura  e  assepsia  das  mãos  com o  álcool  gel  será  realizado  por

funcionários.  Após este procedimento os alunos irão diretamente para as salas de aula,  onde os

professores já estarão a postos.

Está suspenso as salas ambientes.Os alunos permanecerão nas salas de aula e os professores

se deslocarão.

A alimentação será ao final do período, divididos em 3 turmas.

O horário diário das aulas será adequado de forma que, proporcionalmente os alunos tenham

aula de acordo com a carga horária de cada disciplina.
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 Os alunos dos dois períodos,que apresentarem sintomas ficarão na área externa, na frente da

escola.  Nossa escola não possui espaços reservados para que os mesmos fiquem aguardando os

responsáveis.

O atendimento ao público com horário reduzido das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h00,

sendo permitido o acesso de uma pessoa por vez respeitando o distanciamento de 1,5 a 2,0 metros;

Outras providências:

- Instalação de barreira de acrílico transparente na secretaria e refeitório (passa prato)- já

realizados;

- Disposição dos móveis nos ambientes escolares de maneira que respeite o distanciamento.

-   Sinalização  com  fitas  adesivas  dos  lugares  que  não  poderão  ser  usados  em  bancos,

arquibancadas e bebedouros. Sinalização do chão com fita garantindo a distância mínima de 1,5

metro;

- Disponibilização do atendimento a distância aos pais através de grupos de WhatsApp;

- Fixação de cartazes indicando: capacidade de pessoas no ambiente, uso adequado de EPIs

(Equipamento de Proteção Individual), orientações dos protocolos de higiene;

- Manutenção das reuniões virtuais entre a equipe gestora e professores utilizando o serviço

de comunicação Google Meet;

- Aquisição de termômetro para aferição de temperatura corporal de alunos e funcionários, e

orientação para os que apresentarem sintomas procurem o serviço de saúde;

- Solicitação aos responsáveis que comuniquem a Unidade Escolar em casos de COVID-19

na família;

-  Sobre  os  trabalhadores  pertencentes  ao  grupo de  risco  seguir  o  Decreto  Municipal  nº

20.771 e nº 20.772 de 2020.

Higiene Pessoal e Proteção Individual:

- Adquirir e disponibilizar, nas várias dependências, álcool em gel 70%, sabonete líquido,

toalha descartável e lixeira com acionamento através de pedal.

- Fiscalizar a rotina de limpeza dos funcionários terceirizados para que seja feita limpeza

rigorosa e em vários momentos do dia, nos diversos ambientes da escola.
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- Adquirir copos e utensílios descartáveis, evitando o compartilhamento de objetos.

- Monitorar o estoque de produtos de limpeza da unidade e repor sempre que necessário.

- Aquisição de máscaras reservas para alunos, funcionários ou munícipes que não estiverem

portando;

- Solicitar à empresa terceirizada EPIs que estiverem faltando.

- Quando for marcado o dia do início das atividades presenciais, será realizado uma pesquisa

com os pais com o objetivo de saber quais alunos frequentarão presencialmente as aulas.

- A partir desta pesquisa poderemos melhorar/aprimorar o atendimento dos alunos 

presencialmente.

Outras  ações  poderão  ser  somadas  as  descritas  à  medida  que  forem  surgindo  novas

demandas. 

Atenciosamente,

Isabel Passos de Oliveira Santos

Diretora educacional
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