
 
 
 
Equipe Gestora: Maria Teresa Baldo Sanches Faria 
 
Número de funcionários:47 
Gestão: 01 
Docentes: 24 
Administrativo: 07 
Cozinha: 05 
Limpeza: 05 
Zeladoria / Vigilantes:05 
Período de funcionamento da escola:07h às 12h30/ 12h50 às 19h 
Número de alunos da Unidade: 362 
Número de alunos por período: 
Manhã: 189  
Tarde: 173 
 

EMEF VIOLETA DÓRIA LINS 
Providências de segurança para retorno às aulas 

 
Família e Alunos 

 
 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 da escola com 
alunos e familiares deverá ser 
realizada com no mínimo 7 dias de 
antecedência,priorizando a 
comunicação por canais 
digitais(telefone, aplicativo ou 
online) visando evitar aglomeração 
e toque em superfícies. 

Gestor  
Agente de organização 
escolar 
Funcionários 
secretaria 
Professores 
designados para tal 

Plano de Retomada as 
aulas presenciais 
(divulgação – família, 
comunidade. Aluno, 

Este plano contempla as 
estratégias de adequação para o 
cumprimento dos protocolos 
sanitários e será disponibilizado 
através de aplicativo( whatsapp) e 

Gestor 
Agente de 
organização/inspetores 
de alunos 



funcionários e todos que 
comparecerem à UE) 

redes sociais para consulta das 
famílias, alunos e funcionários e 
contemplará prioritariamente: 
1-Autorização da entrada de 
alunos , funcionários, famílias e 
prestadores de serviços somente 
após aferição de temperatura e 
uso obrigatório de máscara. 
2-Todos devem manter o 
distanciamento de 1,5 em filas, 
nos espaços internos e externos 
da escola. 
3-Limitação do número de 
pessoas em cada ambiente, 
evitando aglomeração e o 
distanciamento recomendado. 
4-Orientação às famílias:  
a)  Não enviar o filho à escola se o 
mesmo apresentar febre e 
sintomas gripais. Caso seja 
comunicado,compareça à escola 
imediatamente. 
 b)Lavar diariamente o uniforme e 
as máscaras  do filho e higienizar 
os seus pertences(enviar uma 
máscara extra para a troca a cada 
3 horas uma garrafinha d’água). A 
escola também disponibilizará 
estes materiais. 
 
4- Professores: 
a) acolher os alunos,orientar sobre 
prevenção, cuidados e higiene no 
espaço escolar. 
b) Manter a organização das 
carteiras dos espaços internos 
com distanciamento de 1,5 m, 
bem como na fila, no refeitório e 
na área externa(priorizar 
ambientes ao ar livre para a 
realização de atividades). 
c) Orientar sobre a necessidade 
da lavagem das mãos pelos 
alunos e higienização com álcool 
gel bem como a não realização de 
troca de materiais entre eles.  
d)Manter janelas e portas das 
salas bem abertas evitando ligar o 
ventilador ou ar condicionado. 
e) Orientar sobre a sinalização dos 
corredores, refeitório e banheiros. 
5-Funcionários: 

Funcionários de apoio 
e secretaria 
Professores 
Funcionários 
Terceirizados(vigilante/
zelador)  



 a) Dar suporte aos alunos e 
professores durante as aulas. 
b) Acolher, atender,orientar e 
ofertar aos alunos que não 
apresentem os EPIS e encaminhar 
os possíveis sintomáticos para um 
local pré- determinado e 
comunicar  as famílias. 
c) Higienizar os espaços; o 
preparo de refeições, de acordo 
com as orientações contidas no 
caderno 6 
Não comparecer  ao trabalho caso 
apresente sintomas gripais ou 
febre. 
 

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

No retorno previsto haverá um 
revezamento entre as turmas. Na 
primeira semana,a  turma “A”, do 
número 01 da chamada até o 
número 15 por exemplo( ou até a 
metade da sala) comparecerá 
presencialmente às aulas e 
receberá  as orientações quanto 
aos estudos por parte dos 
professores..Na segunda semana 
a Turma A realizará as atividades 
de forma virtual e a turma “B”( a 
outra metade da sala) que já tiver 
realizado as atividades de forma 
virtual, comparecerá 
presencialmente à 
escola.Atentamos que os alunos 
que possuem irmãos no mesmo 
período possam comparecer na 
mesma semana 

Toda equipe escolar 
 

Caso o aluno tenha que 
aguardar até que os pais 
venham buscá-lo se 
apresentar-se sintomático 
ou estiver passando mal, se 
machucar, etc. (indicar 
local/sala para acolhimento 
desses alunos) 

Na sala de  multimídia o aluno 
deverá permanecer e estar 
acompanhado por um adulto que 
aguardará  a chegada da família, 
anteriormente avisada.Após a 
saída do aluno(s), manter a sala 
arejada, com portas e janelas 
abertas e sem ser ocupada por 2 
horas. 

Gestor 
Inspetora de alunos 
Funcionário de apoio 
da secretaria 
Funcionário de apoio 
Professor designado 
para tal 

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

A utilização dos EPIs será 
obrigatória desde a entrada dos 
alunos, funcionários, pessoas da 
comunidade, prestadores de 
serviços ( respeitando o tipo de 

Toda equipe e a 
comunidade escolar. 



atividade que exerce). 
Recomendando  que a máscara 
deverá ser trocada a cada 3h. Os 
funcionários da limpeza utilizarão 
outros equipamentos de proteção: 
luvas, botas de borracha e toucas. 
Serão orientados a não descartar 
estes EPIs na escola. Serão 
disponibilizados sacos plásticos 
para acondicionar as máscaras 
para que sejam devidamente 
higienizadas em suas casas e os 
outros: protetor facial, 
óculos,avental, etc  serem 
devidamente higienizados  no 
trabalho. 

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 contará com máscaras 
reservas e providenciará copos 
descartáveis para o uso. 

Gestor 
Professores 
Inspetores de alunos 
Funcionários 
terceirizados 

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

Após a sinalização de todos os 
espaços, demarcações e barreiras 
para proporcionar o 
distanciamento, caberá a toda 
equipe escolar e alunos o 
compromisso e a responsabilidade 
do  cumprimento dos protocolos. 

Toda equipe escolar 
 
 

 
 

Providências  Áreas Comuns 
 

 Como será feito? Responsável  

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

-Aferição de temperatura 
-Uso obrigatório da máscara 
-Manter o distanciamento entre as 
pessoas evitando aglomerações. 
-Higienização de materiais 
escolares( mochilas, outros) 
-Higienização constante das mãos 
. 

Gestor 
Inspetores de alunos 
Zeladores, vigilante 
Professores 

Procedimentos para 
cuidados no Pátio (informar 
se haverá  painéis de 
divulgação espalhados pela 

Cuidados quanto à aglomeração 
no pátio. Devido o espaço ser 
reduzido, o local deverá ser 
monitorado por adultos para a 
garantia do distanciamento.  

Toda equipe escolar 
 



escola, bem como outras 
ações) 

Obs:Cartazes serão 
confeccionados. 

Como e com qual 
frequência haverá 
higienização das superfícies 
nas áreas comuns da 
biblioteca (indicar a maneira 
de uso-periodicidade de 
limpeza dos espaços e 
insumos disponíveis para a 
higienização) 

As superfícies da biblioteca 
deverão ser limpas e higienizadas 
diariamente :chão, 
mesas,cadeiras, objetos antes das 
aulas e após o término de cada 
período  Os livros que após 3 dias 
tiverem passado por quarentena 
deverão ser higienizados com 
álcool gel 70% e toalha 
descartável. O espaço não 
funcionará para os alunos.Os 
empréstimos serão realizados 
pelos professores onde os livros 
serão disponibilizados em caixas 
organizadoras. 

Equipe da limpeza 
 

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) 

A limpeza da sala, dos 
equipamentos e superfícies  como 
a bancada, e os computadores 
com álcool gel 70% deverão  ser 
diárias, antes da aula e após o 
término de cada período. 
Limitar o número de alunos e fazer 
o rodízio entre os grupos, 
respeitando o distanciamento e 
1,5m e o uso obrigatório de 
máscara e higienização das mãos. 

Equipe da limpeza 

 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) 

Se, caso for utilizado: 
Limitar o número de alunos no 
espaço da quadra, manter o 
distanciamento de 1,5 m. Evitar o 
contato físico entre os alunos, 
higienizar os materiais de uso 
comum para as aulas e utilização 
da máscara o tempo todo. 

Equipe da limpeza 

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

Diariamente será realizada a 
higienização das escadas, 
corrimões e corredores, antes das 
aulas e após o término de cada 
período de aula. 

Equipe da limpeza 

 
Providências Cozinha e Refeitório 

 
 Como será feito? Responsável  



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

Utilização de luvas e pegadores 
para o manuseio dos alimentos. O 
preparo das refeições será 
realizado o mais próximo possível 
do servimento.  

Cozinheiras 

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

Antes e após o preparo das 
refeições os utensílios serão 
esterilizados com água 
fervente(lava-louças). 

Cozinheiras. 

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

Deverá ser limpo e higienizado 
antes das refeições e após cada 
turma  ter finalizado as refeições.  

Equipe da limpeza 

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

Devido o espaço reduzido do 
refeitório limitaremos o número de 
alunos em forma de revezamentos 
de 15 em 15 minutos 
aproximadamente.  
Exigir o distanciamento de 1,5 
para a formação de filas e o não 
contato físico. 

Inspetores de alunos 
Cozinheiras 
Professores 

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

Haverá a marcação no chão a 
presença  de funcionários 
garantindo o correto 
distanciamento e o cumprimento 
dos protocolos. 

Toda equipe escolar. 

 
Providências Sanitários 

 

 Como será feito? Responsável  
Procedimentos e frequência 
para higienização das 
instalações sanitárias ? 
(isolamento de espaço 
disponíveis para uso – 
orientação dos funcionários 
sobre a periodicidade da 
limpeza e os insumos 
disponíveis para a 
higienização individual) 

Os banheiros  e os lavatórios 
deverão ser higienizados 
diariamente antes da abertura, 
após o fechamento  e a cada 3 
horas devendo seguir 
rigorosamente os Procedimento 
Operacional Padrão e o 
treinamento previsto no anexo 5 
do caderno 6. 

Equipe da limpeza 

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 
1,5m entre as 
pessoas?(informar 

Haverá a marcação no chão a 
presença  de funcionários 
garantindo o correto 

Toda equipe escolar 



marcação no chão, bem 
como estratégias de 
distanciamento)  

distanciamento e o cumprimento 
dos protocolos. 

 
Procedimentos para as salas de aula 

 

 Como será feito? Responsável  
Procedimentos para 
higienização das salas de 
aula ( medidas de 
orientação dos alunos diária 
– insumos disponíveis para 
higienização individual) 

Procedimento Operacional Padrão 
e o treinamento previsto no anexo 
5 do caderno 6. 
 

Equipe da limpeza 

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) 

A limpeza e a higienização das 
salas de aulas deverá ser 
realizada diariamente antes do 
início das aulas de cada turno e 
sempre que necessário. 

Equipe da limpeza 

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

Haverá a marcação no chão a 
presença  de funcionários 
garantindo o correto 
distanciamento e o cumprimento 
dos protocolos. 

Professores 
Inspetores de alunos 

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

A troca de professores entre as 
aulas deverá ser mínima , 
evitando que a turma permaneça 
sem o acompanhamento  do 
professor. 

Inspetores de alunos 
Professores 

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

Havendo falta de professores, os 
alunos deverão permanecer em 
classe sob acompanhamento do 
inspetor de alunos até a chegada 
de outro professor para assumir a 
turma. 

Inspetores de alunos 
Professor adjunto 
Gestor  
 

 
 
 



Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria 
 

 Como será feito? Responsável  

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

A limpeza e a higienização das 
salas da gestão deverá ser 
realizada diariamente antes do 
início das aulas de cada turno e 
sempre que necessário. 

Equipe da limpeza 

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) 

A limpeza e a higienização das 
salas da gestão deverá ser 
realizada diariamente antes do 
início das aulas de cada turno e 
sempre que necessário. 

Equipe da limpeza 

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

Haverá a marcação no chão para 
garantir o distanciamento e o 
cumprimento dos protocolos. 

Toda equipe escolar 

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

Os equipamentos, principalmente 
a máscara, deverá ser trocada a 
cada 3 horas ou quando a 
situação exigir a troca.Como 
medida de prevenção e assegurar 
a troca,haverá um combinado de 
um sinal sonoro para a troca. 

Toda equipe escolar 
 



 

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

Será orientado a afastar-se 
imediatamente do local de 
trabalho  e procurar  o serviço de 
saúde mais próximo.A escola 
então fará os registros de alunos e 
outros funcionários que tiveram 
contato para notificar as equipes 
de saúde de referência e 
aguardará as devidas orientações.  

Gestor 
Funcionários da 
secretaria 
Inspetores de alunos 


