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1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL

EMEFEI/EJA Professor Zeferino Vaz – CAIC 

1.1  - ANO LETIVO 

2021

1.2 - ANO/ TURMA/ Períodos

Integral 
1º anos  A e B
2º anos  A e B
3º anos  A e B
4º anos  A e B
5º anos  A e B
6º anos  A e B
7º anos  A e B
8º anos A e B
9º ano A

EJA – noturno 
1ºT A
2º TA
3º TA
4º T A

Diretor Educacional: Edinéia Marques Mendes

Vice-diretor – Elaine Cristina Machado Ribeiro 

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMEFEI/EJA PROF. ZEFERINO VAZ
Rua José Augusto de Matos S/N.º

Pq. Res. Vila União – CEP:13.060-748 Campinas/SP
Telefone (19) 3223-6625 (19) 3223-2179

              e-mail: emef.zeferinovaz@educa.campinas.sp.gov.br

2. Introdução

 O retorno às aulas presenciais dar-se-á em conformidade com os protocolos da vigilância

sanitária,  sendo: Protocolo Sanitário  Intersetorial  e de ambientes  ,  do caderno 1,  Compromisso

Campinas – Manual do Gestor da PMC; Cadernos 1 e 6 – Intersetorial e da Educação e Diretrizes

para  acompanhamento  de  casos  suspeitos  e/ou  confirmados  de  COVID-19  e  o  Plano  de

Monitoramento da pandemia de Covid-19 em Campinas e flexibilização do distanciamento social.  

A EMEFEI  Prof. Zeferino Vaz atende 293 alunos de 1º ao 5º ano , 258 de 6º ao 9º e  36  de

EJA , totalizando 587 ; atende também uma turma da FUMEC. Há 26  funcionários terceirizados,

sendo: 4 vigilantes, dois diurno e dois no período noturno (um por dia ),4 (quatro)zeladores, sendo

um  por  dia  no  diurno  e  um  no  noturno,  11  (onze)funcionários  de  apoio  (  limpeza),  7

(sete)funcionárias da cozinha. Há  57(cinquenta e sete) funcionários da PMC e 2 (dois) da FUMEC.

A equipe gestora é composta por um vice- diretor e um diretor. Há um cargo de vice-diretor para

substituição e dois cargos vagos de Orientador Pedagógico. 

Desde o ano passado a equipe planejou ações para o retorno presencial dos alunos, tendo

como premissa primordial  o acolhimento , que será essencial, uma vez que os alunos ficaram muito

tempo sem o contato social.  Assim,  as atividades presenciais  estarão focadas  na sensibilização,

primeiramente a partir de uma   escuta ativa envolvendo todos os segmentos e turnos. 

3. Horário de atendimento

Com relação ao número de turmas, a escola apresenta 18 no período integral e 4 no período

noturno  EJA  (Ensino  Fundamental  II,  1(uma)  EJA  (Ensino  fundamental  I  –  FUMEC).  O

atendimento no período integral normal acontece das 8h às 16h. No período noturno, das 18h30

minutos às 22h50 minutos. Todas as turmas contam com aulas de 50 minutos. 
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Para atender aos protocolos da Vigilância Sanitária, conforme Plano São Paulo e demais

documentos já citados acima, a escola planeja a volta às aulas em conformidade com tais protocolos

para garantir  a  segurança.  Assim, o distanciamento de 1,5 metros  será garantido,os  horários de

entrada e saída serão organizados com entrada dos alunos em portões distintos, bem como saída,

sendo 1º ao 5º numa entrada e 6º ao 9º outra; noturno com entrada e saída pelo mesmo portão,

sendo: 

Entrada – período Integral Saída – período Integral

Manhã: 7h 10h

Tarde: 12h 15h

A entrada dos alunos da EJA será pelo mesmo portão, pois há apenas 4 (quatro) turmas e 1

(uma ) da FUMEC, o número de alunos é menos e será adequado ao atendimento dos protocolos

também, com o devido distanciamento.

Entrada – período noturno Saída – período noturno

18h30 minutos 21h30  minutos 

4. Estrutura do atendimento

Para o período Integral, a  escola atenderá 50 % dos alunos, conforme protocolo e fase do

momento, sendo matade dos alunos (as) no período da manhã e a outra metade no período da tarde.

Para adequar  a  demanda de acordo com a porcentagem, faremos pesquisa com as famílias  via

formulário google  para divisão das turmas. Os alunos que possuem irmão (ãs) serão atendidos no

mesmo período. Para os alunos cujas famílias optarem pelo ensino remoto,  as atividades serão

oferecidas pela plataforma Google classroom e com atividades impressas que poderão ser retiradas

na escola ou encaminhadas por e-mail. 
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No período noturno o número de alunos é menor , mas mesmo assim faremos pesquisa para

confirmar o número de alunos que será atendido presencialmente. Também serão oferecidas aos

alunos que não frequentarem as aulas presenciais, as atividades pela plataforma Google classroom,

atividades  impressas e o formulário via google forms, pois foi a forma de acesso que mais atingiu

os aluno s da EJA.

4.1 Estrutura física 

As carteiras ficarão dispostas com distanciamento mínimo de 1,5 m em cada sala de aula,

sendo 15 ou 16 por sala. As demais carteiras ficarão armazenadas em sala separada. Em cada sala

há no mínimo dois armários com portas para armazenar materiais e mesa e cadeira do professor,

bem como 1 computados e 1 projetor.  Há ventiladores  em todas as salas,  no mínimo dois.  Há

dsispenser de álcool gel em cada sala. As cortinas foram retiradas de todas as salas, pois eram de

tecido.

São  18 salas  no período integral e 4 da EJA, sendo 1 FUMEC. As salas ficarão sem

cortinas e com vitrôs  e portas abertas. 

As salas ambientes como, Robótica, Cinema , Biblioteca, Brinquedoteca, 1 laboratório de

Ciências, sala de Ed. Física, Sala de Inglês  e outras , estão sendo utilizadas para vacinação, assim,

não serão utilizadas pelos alunos. Os laboratórios de Informática, que são 2, foram organizados com

o distanciamento necessário de 1,5 m e serão higienizados sempre que utilizados pelos alunos, bem

como computados e teclados. Os dois espaços possuem ar condicionado e  cortinas persianas, que

serão higienizadas sempre que uma turma utilizar.

O refeitório da escola é amplo e comporta 96 alunos , sendo 3 turmas de 15 ou 16 alunos por

vez. Em cada mesa ficarão 4 alunos , com distanciamento necessário. Há controle de entrada e

demarcação  de  distanciamento  para  fila,  bem como,  pias  próximas  ao  refeitório,  bebedouro  e

dispenser de álcool gel.
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Os banheiros são amplos e comportam 6 alunos cm 4 lavatórios internos, 6 sanitários. Há

dois dsipensers de sabonete em cada banheiro com duas lixeiras adaptadas à pia, dois dispensers de

papel toalha e papel higiênico.

Todos os espaços possuem cartazes com orientações sobre prevencção ao COVID-19 , bem

com o os cuidados de higiene a serem tomados. Todos os espaços estão identificados, bem como os

bebedouros, banheiros e lavatórios. 

A escola possui bastante espaço aberto, como quiosque, quadra coberta e descoberta e outros

espaços  arborizados.  No  parque  há  bebedouro  e  pia.  Na  quadra  coberta  há  bebedouros,  pias,

banheiros e lavatórios.

Conforme protocolos,  todas  as  salas  e  espaços  utilizados  por  alunos  serão  higienizadas

sempre que uma turma fizer uso do espaço ou dos materiais contidos neles. Os banheiros serão

lavados antes da entrada dos alunos e após a saída e higienizados com frequência durante as três

horas. A secretaria, direção e sala dos professores serão higienizadas com frequência, seguindo os

protocolos. Todas estão com cadeiras organizadas com distanciamento, bem como computadores,

onde há. Há ventilação e placas de orientação e identificação. 

5. Ambientes e horários para lanche e refeição

5.1 Funcionários

Há dois espaços próprios para refeição, um com duas mesas, geladeira , fogão e microondas,

bem como balcão . As mesas estão posicionadas com distanciamento seguro, sendo 4 pessoas por

mesa  e  duas  nos  balcões.  Uma  copa  possui  apenas  uma  mesa,  um balcão  para  refeição,  pia,

armários,  geladeira,  fogão e dois micro-ondas.  A mesa comporta duas pessoas por vez e 3 nos

balcões. 

O horário de almoço dos funcionários é realizado por escala e cada um limpa o espaço após

o uso. 
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5.2. Alunos

O horário de almoço dos alunos será intercalado com a capacidade e de acordo com os

protocolos da vigilância sanitária, mantendo distanciamento seguro. Serão tr~es turmas por vez,

sendo 15 a 16 alunos por turma no máximo. Ao concluirem a refeição o ambiente será higienizado e

as demais turmas serão chamadas. 

Os horários de lanche seguirão os mesmos princípios e orientações, sempre com escala por turma e

higienização. 

Os alunos terão um lanche na entrada da manhã às 7h e a refeição na saída a partir das 9h.

No período da tarde na entrada será oferecido o almoço e na saída a partir das 14h o lanche. No

período noturno a refeição será as 18h30 para todos, pois o número de alunos é menor. 

6. Atendimento ao público

Hoje, o atendimento acontece via whatsApp , blog (informações ), facebook (informações) e

via e-mail,  telefone e presencial.  O atendimento presencial   acorre com distância segura e sem

agendamento,  contudo,  com  o  retorno  das  aulas  presenciais  será  reduzido  para  garantir  os

protocolos de segurança. Para que não haja cruzamento de público com alunos, nos  horários de

entrada e saída não haverá atendimento.

7. Segurança com relação aos protocolos 

   Todos(as) os (as) alunos(as) terão a pressão aferida na entrada e caso apresentem sintomas

haverá uma sala separada,  ventilada e com distanciamento para que possa aguardar a família e

demais atendimentos. 

Todos  (as)   os(as)  alunos  serão  orientados  no  início  das  atividades  presenciais  sobre  a

higiene e os cuidados, conforme protocolos, incluindo uso de máscaras, uso de álcool  gel, lavagem

das mãos , distância segura e outros cuidados necessários. 
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As  funcionárias  da  limpeza  receberam  capacitação,  bem  como  gestores  para  o  retorno

seguro das aulas e estes serão repassados e relembrados com frequência, bem como ciência das

instruções recomendadas pela vigilância sanitária.  

8. Materiais

Os EPIs adequados a cada atividade serão utilizados de acordo com a situação e função

específica do funcionário. As escolas receberam verba extra do  Conta Escola (recurso  fornecido

pela  Prefeitura)  para  complementar  os  utensílios  e  materiais  necessários  para  atendimento  dos

protocolos. Os  funcionários da PMC receberão, face sheld, máscaras, professores e  para alunos kit

com duas máscaras de tecido, squeeze. Há máscaras de reserva adquiridas pela escola para fornecer,

caso seja  necessário. Há dispensers de álcool gel e totem espalhados pela escola desde a entrada. 

Haverá funcionário para orientar os alunos com relação aos protocolos de segurança durante

todo período.
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       Banheiro de alunos                                       Refeitório                           Placas de identificação 

    

                                                                



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMEFEI/EJA PROF. ZEFERINO VAZ
Rua José Augusto de Matos S/N.º

Pq. Res. Vila União – CEP:13.060-748 Campinas/SP
Telefone (19) 3223-6625 (19) 3223-2179

              e-mail: emef.zeferinovaz@educa.campinas.sp.gov.br

Salas de aula , salas ambiente e refeitório 


