
PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DA   

EMEFEI/EJA RAUL PILA 

emef.raulpila@educa.campinas.sp.gov.br  

Rua Promissão, 230, Jardim Flamboyant, Campinas/ SP, CEP. 13091-134  

F. 32558969/ 32953771 

 

EQUIPE GESTORA DA UNIDADE ESCOLAR   

DIRETORA - ROSANE GARCIA DORAZIO NOGUEIRA – 124794-8  

VICE-DIRETORA - MARIA IARA PRADO NASCIMENTO – 119723-1  

VICE-DIRETORA - KANILA DOS SANTOS MORAES – 122079-9  

ORIENTADORA PEDAGÓGICA - ANDREA DOS ANJOS CASSADO – 130873-4   

ORIENTADORA PEDAGÓGICA - CAROLINA DA SILVA COSTA – 130656-1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: 08:00 ÀS 23:00 

TURNOS: 

INTEGRAL - 08:00 às 16:20 

NOTURNO - 19:00 às 23:10  

 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMEFEI./ EJA RAUL PILA – 2021 

 QUANTIDADE REGIME DE TRABALHO 

EQUIPE GESTORA 5 EFETIVOS 

DOCENTES 52 EFETIVOS 

ADMINISTRATIVO 2 EFETIVOS 

APOIO 2 EFETIVOS-

READAPTADOS 

COZINHA 7 TERCEIRIZADOS 

LIMPEZA 6 TERCEIRIZADOS 

VIGILÂNCIA 2 TERCEIRIZADOS 

ZELADORIA 4 TERCEIRIZADOS 

TOTAL 80  

 



TUMAS:  

INTEGRAL – DIURNO – CICLO I e I I – 1º Ano ao 5º Ano – 10 turmas 

INTEGRAL – DIURNO – CICLO I I I e IV – 6º Ano ao 9º Ano – 8 turmas  

EJA – NOTURNO – 1º Termo ao 4º Termo – 4 turmas  

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  

INTEGRAL – DIURNO – CICLO I e I I – 45 horas/aula por semana 

INTEGRAL – DIURNO – CICLO I I I e IV – 48 horas/aula por semana 

EJA – NOTURNO – 25 horas/aula por semana  

 

NÚMERO DE ALUNOS NA UNIDADE: 532 ALUNOS (Matrículas ativas)  

NÚMERO DE ALUNOS POR PERÍODO:  

INTEGRAL – DIURNO – CICLO I e I I – 230 ALUNOS 

INTEGRAL – DIURNO – CICLO I I I e IV – 239 ALUNOS  

EJA – NOTURNO – 63 ALUNOS  

 

PROPOSTA DA EMEFEI./ EJA RAUL PILA DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19 

A Emefei./ Eja Raul Pila é uma Escola de Educação Integral e tem a proposta de oferecer o atendimento 

presencial, em caráter excepcional em razão da pandemia de Covid 19, para cem por cento dos alunos, nos cinco 

dias da semana dividindo os alunos do período Integral em dois turnos e a EJA permanecendo sem alteração, pois 

compreende que desta maneira atende melhor as necessidades da comunidade e, mantendo a organização 

pedagógica de trabalhar com Roteiros de Trabalho e Cadernos de Atividades, conseguirá sustentar a carga horária 

semanal de escola integral.  

Estes materiais, Roteiros de Trabalho e Cadernos de Atividades serão disponibilizados na versão impressa para 

todos os alunos e também na versão digital, em mídias diversas: Google sala de aula, site da escola, nos grupos 

de WhatsApp e por e-mail para os alunos e/ ou seus responsáveis.  

Nos portões de entrada da escola, na rua Ivo Gatti e na rua Promissão estarão disponíveis totens de álcool em gel.  

O portão da rua Ivo Gatti é aberto apenas para a entrada dos alunos dos ciclos I e I I, no início do período, 8 horas, 

e para saída às 11 horas. O portão será aberto para entrada às 7 horas e 50 minutos e será feita de forma escalonada: 



ciclo I às 7 horas e 50 minutos e às 8 horas o ciclo I I. A saída será feita também de forma escalonada entre os 

ciclos. Durante o tempo de aula o portão permanece fechado.  

A entrada para a escola de pessoas que procurem a secretaria ou a equipe gestora é feita pelo portão da rua 

Promissão, 230, e ali permanece um vigilante, o piso do corredor de acesso à escola está demarcado, sinalizando 

a distância que deve ser mantida, 1,5 metro e usando máscara. Os alunos dos ciclos I I I e I V, no período da 

tarde, também entrarão pela rua Promissão.  

Todas as pessoas que entrarem na escola, deverão estar usando máscara e terão sua temperatura aferida por 

funcionário a ser definida pela Secretaria Municipal de Educação.  

A secretaria manterá o atendimento nos horários habituais, das 8 horas às 21 horas.    

Será organizado um livro de registros de atendimento com a data, o horário, o nome completo, o telefone e o 

serviço/ pessoa com quem terá contato.                          

Para o atendimento ao público será mantido os mesmos horários, entretanto a triagem de pessoas que procurem 

a secretaria e/ ou a gestão da escola, será feita no portão, pelo vigilante, e será permitida a entrada de 1 pessoa de 

cada vez dentro da escola, usando máscara. A calçada, externa, ao lado do portão, está demarcada para que a 

espera na fila seja mantida a distância de 1,5 metros. Se houver fila de espera para atendimento e estiver chovendo 

as pessoas permanecerão no corredor de acesso dentro da escola que está devidamente demarcado e as pessoas 

deverão usar máscara o tempo todo.  

A entrega de cestas básicas será feita com o mesmo procedimento acima, entrará na escola 1 pessoa de cada vez 

para pegar a cesta. A espera será em fila, do lado de fora da escola com demarcações de distância de 1,5 metros 

no chão. A pessoa deverá estar usando máscara. Como foi feito em 2020 os pais são avisados para virem buscar 

as cestas básicas de forma escalonada.  

Nas salas de aula será feita a demarcação com isolamento de dois conjuntos de carteiras à frente e dos lados de 

cada carteira que será disponibilizada para que o aluno ocupe. Na entrada das salas de aula estará disponível 

álcool em gel e papel toalha. Todas as salas estão equipadas com lixeiras onde poderão ser descartadas as toalhas 

de papel.  

Nos espaços alternativos será feita organização pelo professor de forma que a distância de 1,5 metros seja mantida 

entre os alunos.  

A divisão em dois turnos consiste em oferecer atendimento presencial à 100% dos alunos dos ciclos I e I I no 

período da manhã, durante três horas (das 8 horas às 11 horas) de trabalho pedagógico, incluindo duas refeições: 

o café da manhã e o almoço. O número de alunos dos ciclos I e I I é de 230, que serão divididos em 20 turmas 

que ocuparão as 16 salas de aula em condições de uso na escola, a quadra poliesportiva coberta, uma sala 

multiuso, um laboratório de informática. Há três espaços ao ar livre: quadra descoberta, mesas de pedra e sala do 

bosque.  



Uma sala de aula do prédio de cima será utilizada para acolher temporariamente os alunos que apresentarem 

sintomas como febre e/ ou indisposições. Sala nº 12.  

A divisão em dois turnos consiste também em oferecer atendimento presencial à 100% dos alunos dos ciclos III 

e I V no período da tarde, durante três horas (das 12 horas às 15 horas) de trabalho pedagógico, incluindo duas 

refeições: o almoço e o café da tarde. O número de alunos dos ciclos I I I e I V é de 239, que serão divididos em 

16 turmas que ocuparão as 16 salas de aula em condições de uso na escola, a quadra poliesportiva coberta, uma 

sala multiuso, um laboratório de informática. Há três espaços ao ar livre: quadra descoberta, mesas de pedra e 

sala do bosque.   

O horário das aulas dos professores está sendo organizado para que todos os professores dos ciclos I e I I 

compareçam ao trabalho de manhã, para desenvolver as atividades pedagógicas (TDA) com os alunos neste 

período e todos os professores dos ciclos I I I e I V compareçam ao trabalho à tarde, para desenvolver as atividades 

pedagógicas (TDA) com os alunos neste período. 

Cada turma será acompanhada de um professor, que deverá permanecer durante todo o período com a mesma 

turma.  

As refeições serão feitas no refeitório que tem capacidade para 250 pessoas sentadas, mas será ocupado por 30% 

dos alunos do período.  

As turmas da manhã, 230 alunos, estarão organizadas em três grupos de 76 alunos cada um para utilizar o 

refeitório.  

As turmas da tarde, 239 alunos, estarão organizadas em três grupos de 79 alunos cada um para utilizar o refeitório.  

As turmas da EJA, 63 alunos, ocuparão o refeitório em uma única turma.  

Ao lado da porta do Refeitório foi construído um espaço com pia e torneiras, denominado de “Lava mão” com 8 

torneiras e 6 saboneteiras em inox.  

Na porta do refeitório estará disponível álcool em gel e toalha de papel, bem como lixeira para o descarte das 

toalhas de papel.   

O refeitório será organizado com a demarcação dos espaços que poderão ser ocupados e os que não deverão.  

As refeições serão servidas pelas cozinheiras e o aluno receberá o prato pronto.  

As cozinheiras estarão paramentadas com: avental, luvas, máscara e face shield e touca. Os cabelos delas estarão 

presos, e não usarão brincos, colares e anéis. Estas orientações foram dadas pela empresa terceirizada e reforçadas 

pela equipe gestora da unidade.  

As faxineiras, vigilantes e zeladores estarão com: máscara. E seguir as orientações dadas pela DEVISA que fez 

uma formação com as funcionárias terceirizadas.   



A entrada no período da manhã será pela rua Ivo Gati, de forma escalonada como explicitado anteriormente e 

terão a temperatura aferida. A escola dispõe de 3 termômetros de testa que serão utilizados. O aluno que 

apresentar sintoma como febre e/ ou mal-estar, a mãe e o aluno receberão a orientação para se encaminharem, 

imediatamente, para o Centro de Saúde Boa Esperança, a 1,3km de distância da escola ou hospital. Caso a criança 

venha sozinha para escola será conduzida para a sala de aula nº 12, que será especificamente destinada para esta 

finalidade.                                                                                                                                                                       

A entrada no período da tarde será pela rua Promissão, 230 e o procedimento adotado será igual ao da manhã.  

A saída das turmas será feita pelos mesmos portões que entraram, e de forma escalonada, para que não haja 

aglomeração, com a liberação das turmas com 5 minutos de distância umas das outras.  

Os banheiros, conforme protocolo da escola já adotado, continuarão a ser limpos a cada 2 horas, seguindo os 

protocolos de orientação para prevenção da Covid 19.  

O refeitório conforme protocolo da escola já adotado, continuarão a ser limpos após cada refeição. As faxineiras 

realizarão a limpeza das mesas e bancos com álcool, entre os grupos que ali se alternam.  

Os alunos receberão orientação de retirar as máscaras apenas no momento de se alimentar e colocar a máscara 

em saco plástico e colocá-la novamente ao final das refeições.  

A limpeza das salas de aula será feita após a saída das turmas, a primeira a partir das 11 horas e a segunda a partir 

das 15h.  As 6 salas de aula do prédio de baixo e os banheiros que são usados pela EJA – noturno, serão limpos 

às 7 horas da manhã quando as faxineiras entram e o alunos ainda não chegaram.  

Nos banheiros, como de costume, continuará disponível sabonete líquido e toalha de papel, bem como lixeiras 

para o descarte do papel toalha.  

O parque não será utilizado, e permanecerá fechado, em razão da impossibilidade de higienização adequada.  

A escola adquiriu máscaras descartáveis para atender as situações emergenciais.  

A equipe gestora e os professores farão uma reunião de pais, virtualmente, no primeiro dia de aula para explicar 

detalhadamente a organização da escola.  

Neste mesmo primeiro dia de aula será feita uma reunião com os pais e alunos e professores dos 1ºs anos. Esta 

reunião será presencial, na escola, nos espaços ao ar livre, no anfiteatro o 1º ano A com 30 pessoas e nas 

arquibancadas da quadra descoberta o 1º ano B com 30 pessoas, para que todos se conheçam para que o trabalho 

à distância possa acontecer com qualidade. Neste momento todos os cuidados e distanciamentos serão mantidos, 

lugares demarcados com distância de 1,5 metros, bem como o uso obrigatório de máscara.  

Todos os espaços da escola estarão demarcados com avisos de distanciamento mínimo de 1,5 metros, como lavar 

as mãos, como lidar com a máscara durante as refeições, o uso do álcool em gel. Estas demarcações serão feitas 

com cartazes informativos que estão sendo providenciados e com o que a PMC enviou para a escola.  

 



RESUMO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO  

Será feita a aferição da temperatura de todas as pessoas que entrarem na escola.  

Será colocada sinalização em todos os espaços da escola com orientação de distanciamento de 1,5 metros, como 

lavar as mãos, como lidar com a máscara no refeitório.  

Será colocado totem com álcool em gel nos portões de entrada da escola. 

Será colocado dispenser com álcool em gel e papel toalha nas salas de aula e demais espaços, bem como no 

refeitório, bem como as lixeiras para o descarte adequado da toalha de papel.  

Foram colocadas lixeiras com tampa basculante em todos os espaços da escola, além das que já existiam.  

Nos banheiros dos alunos está disponibilizado sabonete líquido e papel toalha nas pias.  

Foi construído um espaço “Lava mão” ao lado do refeitório com torneiras e saboneteiras.  

Os ventiladores dos espaços e salas de aula foram direcionados para jogar o vento para a parte de cima. 

Foram retiradas as cortinas de todos os espaços da escola.  

As salas serão organizadas para garantir o distanciamento dos alunos, bem como a biblioteca e o laboratório de 

informática.  

A sala de nº 12 será destinada a acolher os alunos que estiverem com febre e/ ou mal-estar, até que o responsável 

venha buscá-lo.  

Outras providências serão tomadas sempre que se fizer necessário.  

 

 

                                                                                     


