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PLANO DE RETORNO DAS ATIVIDADES - 2021 

 
 

Estamos passando por momentos adversos e nunca antes por nós          
vivenciado, o que nos traz muitos desafios e também muitos aprendizados.  

Este momento é de retomada gradual e devemos nos preocupar com o            
acolhimento e a proteção dos nossos alunos, professores, funcionários e familiares.  

Com o retorno do ano letivo, inicialmente planejado de maneira remota,           
elaboramos um conjunto de medidas para orientar nosso cotidiano, para quando           
retornarmos presencialmente.  

Vale salientar que as diretrizes do plano abaixo apresentado poderão ser           
alteradas a qualquer momento de acordo com as orientações dos órgãos de saúde             
em relação à COVID-19 da Prefeitura Municipal de Campinas. 

Segue abaixo o Plano de retorno das atividades 2021, da EMEF/EJA           
Pres. Floriano Peixoto, considerando como princípios para este atendimento aos          
alunos os “Cadernos 1 e 6 - Protocolo Sanitário Municipal”, bem como as             
orientações da DEVISA que norteiam nossas ações para a manutenção do           
distanciamento de 1,5m entre as pessoas bem como sobre a higienização como um             
todo: 
 

FUNDAMENTAL I 

Turma Quantidade de alunos 
por turma 

Quantidade a ser 
atendida 

presencialmente (50%) 

1° ano A 30 15 alunos 

1° ano B 30 15 alunos 

2° ano A 24 12 alunos 

2° ano B 27 14 alunos 

3° ano A 27 14 alunos 

3° ano B 28 14 alunos 

4° ano A 26 13 alunos 

4° ano B 29 15 alunos 

5° ano A 27 14 alunos 

5° ano B 27 14 alunos 



FUNDAMENTAL II 

 
 

EJA 

 
 

FUMEC 

 
 

Horário de funcionamento da unidade escolar: 

 
 
 
 

Turma Quantidade de alunos 
por turma 

Quantidade a ser 
atendida 

presencialmente (50%) 

6° ano A 34 17 alunos 

6° ano B 32 16 alunos 

7° ano A 38 19 alunos 

7° ano B 39 20 alunos 

8° ano A 27 14 alunos 

8° ano B 28 14 alunos 

Termo Quantidade de alunos 
por Termo 

Quantidade a ser 
atendida 

presencialmente (50%) 

1° Termo 34 17 alunos 

2° Termo 34 17 alunos 

3° Termo 34 17 alunos 

4° Termo 34 17 alunos 

Termo Quantidade de alunos 
por Termo 

Quantidade a ser 
atendida 

presencialmente (50%) 

Multiciclada E 23 12 alunos 

Multiciclada F 17 9 alunos 

Manhã Tarde Noite 

08h às 11h 13h às 16h 19h às 21h 



Quantidade de profissionais em cada período de funcionamento 

 
Ressaltamos que as todas as salas de aula têm aproximadamente 45m² 

descontando espaço dos armários e laboratório de ciências. 
 
Quantidade aproximada de alunos por período: 
Manhã : 1° ao 4° ano - 221 
Tarde : 5° ao 8° ano - 252 
Noite : FUMEC + EJA - 176 
 
Considerações 
 

1. Para melhor organização de toda a comunidade escolar como: alunos,          
professores, funcionários e famílias a partir de março/2021 dividiremos as          
classes em duas turmas (50% da turma) e alternaremos as semanas em            
aulas presenciais e atividades remotas. Sendo assim, a turma 1 virá           
presencialmente na primeira semana e a turma 2 virá presencialmente na           
segunda semana e assim sucessivamente. Na semana em que os alunos           
não virão presencialmente para a escola, eles terão atividades remotas que           
serão preparadas pelos professores e entregues aos alunos, bem como a           
plataforma Google Sala de Aula para aulas on-line. Sendo assim, 100% dos            
alunos poderão ser atendidos alternadamente presencialmente e com        
atividades remotas e on-line; 
 

2. Iremos programar com os professores atividades ao ar livre, sem contato           
entre os alunos e com distanciamento entre eles; 
 

3. As aulas terão duração de 3h diárias; 
 

4. Para a comunicação com as famílias/alunos, usaremos as redes sociais          
(whatsapp, Facebook) telefone, bilhetes, carro de som entre outros, bem          
como o atendimento através da Secretaria que continuará funcionando das          
8h às 17h; 
 

5. Faremos um levantamento com os alunos/familiares via formulário do google          
para sabermos quantos alunos retornarão presencialmente em março, uma         
vez que a escola poderá recebê-los, mas não será um retorno obrigatório            

Manhã Tarde Noite 

Professores: 09 
Limpeza: 02 
Cozinha: 03 

Secretaria: 02 
Zeladoria:01 

Eq. Gestora: 02 

Professores: 09 
Limpeza: 02  
Cozinha: 02 

Secretaria: 02 
Zeladoria:01 
Vigilante: 01 

Eq. Gestora: 02 

Professores: 06 
Limpeza: 02 
Cozinha: 02 

Secretaria: 01 
Zeladoria:01 
Vigilante: 01 

Eq. Gestora: 02 



neste primeiro momento. A partir deste levantamento nos organizaremos com          
as quantidades de alunos que receberemos presencialmente a cada semana; 
 

6. Providenciaremos cartazes de orientações sobre higienização para todos os         
espaços bem como fitas para marcações no chão e nas carteiras respeitando            
o distanciamento; 
 

7. Os alunos que vierem sintomáticos (ou com febre) pra escola, ficarão na            
varanda da unidade escolar, em espaço aberto e arejado com          
acompanhamento de um funcionário, aguardando os familiares virem        
buscá-lo; 
 

8. Nossos funcionários farão na entrada a aferição de temperatura dos alunos           
(se necessário, observada a dinâmica de funcionamento, reorganizaremos e         
faremos em cada sala de aula a aferição logo no início da aula). Dividiremos              
a entrada em dois locais pra agilizar essa aferição. Metade das turmas            
entrará pelo portão da Secretaria e a outra metade pelo portão que dá acesso              
ao refeitório, assim haverá maior distanciamento entre os alunos; 
 

9. Para a hora do intervalo, faremos a divisão por turma para que possamos             
garantir o distanciamento de 1,5m entre os alunos nas mesas dp refeitório.            
Seguem as divisões dos intervalos onde os professores e funcionários          
deverão acompanhar, monitorar e orientar este momento: 
 
MANHÃ 
1° - 9h às 9h15 
2° - 9h25 às 9h40 
3° - 9h50 às 10h05 
4° - 10h15 às 10h30 
 
TARDE 
5° - 14h30 às 14h45 
6° - 14h55 às 15h10 
7° - 15h20 às 15h35 
8° - 15h45 às 16h 
 
NOITE 
FUMEC - 19h50 às 20h 
EJA - 20h10 às 20h20  
 

10. Iremos produzir vídeos explicativos às famílias/alunos com orientações dos         
processos de higienização, de como será o ensino híbrido com atividades           
remotas no início do ano letivo e sobre os protocolos de distanciamento.            
Agora em fevereiro mandaremos a eles um primeiro vídeo informando como           
será esse início de ano letivo em 08 de fevereiro e ao final de fevereiro outro                
vídeo com as demais informações referentes ao início presencial em março; 



 
11.A higienização das salas de aula será feita logo pela manhã, antes das 8h,              

após as 11h e após as 16h pela equipe da limpeza. Todas as salas de aula                
estão equipadas com álcool em gel; 
 

12.A higienização dos banheiros ocorrerá sempre que necessário e antes das           
aulas de cada período (manhã, tarde e noite). Todos os banheiros estão            
equipados com dispensers de álcool em gel e sabão líquido para higiene de             
mãos, bem como toalhas de papel descartáveis para secagem de mãos; 
 

13.As carteiras terão a marcação de distanciamento de 1,5m com fitas e as             
salas de aula, bem como os demais espaços da unidade terão cartazes de             
orientação tanto relacionadas ao distanciamento quanto à higienização; 

 
14.Faremos um escalonamento para a saída das turmas, assim conseguiremos          

manter um distanciamento entre os alunos. Professores e funcionários da          
escola acompanharão este momento para garantir o distanciamento entre         
eles. Segue abaixo o horário de saída de cada turma: 
 
MANHÃ 
1° ano - 10h45 
2° ano - 10h50 
3° ano - 10h55 
4° ano - 11h 
 
TARDE 
5° ano - 15h45 
6° ano - 15h50 
7° ano - 15h55 
8° ano - 16h 
 

15.Todos os espaços da escola como: salas de aula, secretaria, direção,           
refeitório, bebedouros, sala dos professores, biblioteca, informática entre        
outros estão equipados com álcool em gel 70°. Ressaltamos que as salas de             
aula tem ventiladores e os mesmos já foram inspecionados e virados para            
cima, garantindo ventilação indireta arejando os espaços. Todas nossas         
lixeiras têm pedal, o que  facilita o uso sem o toque de mãos; 

 
16.Reforçamos ainda que a Secretaria Municipal de Educação juntamente com a           

escola está providenciando agora para o início de Fevereiro de 2021 EPIs            
como: máscaras para alunos e profissionais das escolas, protetor facial (face           
shield) para professores I, termômetros, tubos e totens de álcool gel, avental            
e luvas descartáveis, além de outros itens que serão necessários para a            
higienização de todos os ambientes da escola, bem como proteção de           
nossos alunos e profissionais. 

 



 
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais 

dúvidas e/ou esclarecimentos que se façam necessários. 
 

Membros da Equipe Gestora 
 

Diretora - Elaine Poppi Pastore 
Vice Diretora (manhã/tarde) - Adriana Cristina Gregório 

Vice Diretora (tarde/noite) - Silvana Vieira Venturini Mazzo 
Orientadora Pedagógica - Anna Carolina Ferriolli Helene 


