
PLANO DE RETORNO - 2021. 

EMEFEI “PADRE AVELINO CANAZZA” 

Equipe Gestora: 

Fernanda Silveira Antonelli - Diretora Educacional 

Maria da Graça Beneduzzi Mantovani - Vice- Diretora 

Vilma Vieira da Silva Ferreira – Orientadora Pedagógica 

Horário de Funcionamento da Escola:  

Período Integral - das 07:30h às 15:00h. 

Número de Alunos: 125. 

Número de Funcionários: 

Gestão: 03 

Docentes:10 

Agente de Suporte Técnico: 01 

Cozinha: 02  

Limpeza: 02  

Zeladoria: 02  

Vigilantes: 01 

 

A EMEFEI “Padre Avelino Canazza” propõe que a U.E retorne as atividades escolares 
de forma consciente, responsável, atendendo as Diretrizes, os Protocolos Sanitários 
Municipais (Caderno 1- Protocolo Sanitário Municipal Intersetorial e de Ambientes, 
Caderno 6- Protocolo Sanitário Municipal /Educação, Diretrizes para Ações de 
Vigilância frente a Casos Suspeitos de Covid 19 em Alunos de Institituiçõesde Ensino), 
o Compromisso PMC (Manual do Gestor), o Ofício PMC/PMC-SME-GAB, de 13 de 
janeiro de 2021 e toda a Legislação Municipal vigente. 

Temos por objetivo tomar as devidas precauções e cuidados para a prevenção e redução 
da transmissão do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid 19, dentro do ambiente 
educacional. 

Entendemos que as “Medidas de Prevenção”, neste momento, são fundamentais. 

 



 

O Plano de Retorno será disponibilizado a todos os que se interessarem. 

Estará disponível em local de fácil acesso, na direção, onde todos poderão ter acesso 
quando assim o desejarem. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ALUNOS: 

Atendimento de 100% dos alunos, divididos em 02 períodos:  

50% de cada turma, de manhã e 50% de cada turma, a tarde alternando os períodos 
semanalmente. 

Períodos/Turnos serão de 03 horas respectivamente. 

Sugerimos que o 1º período seja da 08:00h às 11:00h e o 2º período seja das 12:00h às 
15:00h. 

1º ano A - 12 alunos frequentarão o período da manhã e 12 alunos o período da tarde. 

2º ano A - 13 alunos frequentarão o período da manhã e 13 alunos o período da tarde. 

3º ano A - 11 alunos frequentarão o período da manhã e 11 alunos o período da tarde. 

4º ano A - 15 alunos frequentarão o período da manhã e 14 alunos o período da tarde. 

5º ano A – 12alunos frequentarão o período da manhã e 12 alunos o período da tarde. 

*Lembrando que os períodos serão alternados semanalmente. 

Em casos de alunos sintomáticos: 

Os pais serão contactados imediatamente via telefone e o aluno irá aguardar a vinda dos 
pais e/ou responsáveis, em um banco próprio, no refeitório, cujo local é amplo, seguro, 
iluminado, com boa circulação de ar, próximo aos sanitários e que permite respeitar o 
distanciamento social de 1,5m. 

Ficará sob a supervisão de um funcionário, obedecendo-se todos os protocolos da 
Vigilância Sanitária. 

Comunicação: 

A comunicação é feita por vários meios, ou seja, contato telefônico, grupo de Whatsapp 
de cada turma, Facebook da U.E, Caderno de Recados do Aluno, Cartazes Informativos 
fixados nas áreas comuns, e-mail ou presencialmente, quando necessário. 

 

 



Principais Medidas de Prevenção: 

*Distanciamento Social. 

*Proteção. 

*Higiene Pessoal. 

Ações Diárias de Prevenção na U.E: 

Distanciamento Social de 1,5m, uso obrigatório de máscara, uso de álcool em gel 70%, 
aferição da temperatura na entrada do período, higienização correta das mãos, das 
superfícies, dos ambientes, dos equipamentos, utensílios, dos materiais escolares e 
pedagógicos, retirada dos resíduos gerados e utilização de materiais descartáveis. 

Horário das Aulas:  

Ressaltamos que serão definidos posteriormente com a equipe de profissionais que 
atuam na U.E. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS: 

Salas de Aula:  

As carteiras das salas de aula estarão dispostas da seguinte forma: 

50% das carteiras, por sala de aula, com distanciamento social de 1,5 m entre os alunos. 

1º ano A - 12 carteiras. 

2º ano A - 13 carteiras. 

3º ano A - 11 carteiras. 

4º ano A - 15 carteiras. 

5º ano A - 12 carteiras 

Nas salas de aulas, as portas e janelas permanecerão todas abertas para favorecer, o 
máximo possível, a circulação de ar. 

Prioridade para a iluminação natural. 

O uso de ventiladores não será recomendado, mas em caso de necessidade, em cada 
uma das salas de aula existem dois, em perfeito estado de funcionamento, que poderão 
ser utilizados. 

Dentro de todas as salas de aula foram instalados dispensers para álcool em gel 70% e já 
se encontram abastecidos. 



Os dispensers foram instalados na parede, próximo a lousa, na altura dos alunos e 
possuem uma etiqueta de identificação pontuando o INPM do produto, no caso 70%. 

Para a entrada nas respectivas salas de aula, os alunos serão dispostos em filas e deverão 
caminhar tranquilamente para esses espaços, respeitando o distanciamento social de 
1,5m, demarcado no piso da U.E. 

Os alunos serão orientados a trazer de casa sua garrafinha de água, para que não seja 
preciso utilizar o bebedouro. 

Em caso de necessidade, para abastecer a garrafinha com água, terão a ajuda de uma 
funcionária da escola, para que todos os protocolos sejam respeitados. 

Todo o material escolar e/ou pedagógico utilizados, deverão ser higienizados antes e 
após o uso. 

Materiais Escolares e de uso pessoal como garrafinhas para água, não poderão, de forma 
alguma, ser compartilhados. 

Uso obrigatório de máscara para todos. 

Todas as salas de aula e todos os ambientes da escola estão devidamente sinalizados 
com cartazes, onde ressaltamos a importância do uso de máscara, a importância da 
higienização correta das mãos, a importância do distanciamento entre as pessoas e o 
perigo que podem gerar as aglomerações. 

Limpeza e higienização dos mobiliários, lousa, janelas, porta, maçanetas, ventiladores, 
projetores e demais materiais acontecerá antes do início do período e após o 
encerramento do mesmo e entre eles quando se fizer necessário. 

Sanitários Masculinos e Femininos: 

Há um dispenser nos sanitários contendo sabonete líquido para a higienização das mãos, 
em cada pia há toalhas descartáveis e há lixeiras com acionamento por pedal para evitar 
a contaminação e o contato direto com as mãos.  

Disponibilizamos álcool em gel 70% na entrada dos banheiros, mas a utilização será 
supervisionada por um funcionário da U.E, para que acidentes não aconteçam. 

Lembrando que nossos alunos são da faixa etária de 06 a 10 anos, por isso nossa 
preocupação e zelo. 

Vasos sanitários, válvulas de descarga, assento do vaso sanitário, pias, torneiras, portas, 
maçanetas, interruptores, dispenser, piso, serão higienizados corretamente antes do 
início do período e após o encerramento do mesmo e entre eles quando se fizer 
necessário. 

A limpeza diária será intensa e freqüente. 



O resíduo gerado diariamente será retirado três vezes ao dia e será armazenado em local 
próprio, adequado (lixeira). 

As janelas e as portas principais, que dão acesso aos sanitários, irão permanecer sempre 
abertas para que haja circulação de ar. 

Daremos prioridade para a iluminação natural. 

Entrada da U.E: 

Há um toten de álcool em gel 70%, devidamente identificado, para higienização das 
mãos e há também um tapete sanitizante. 

Todos os que adentrarem a escola deverão fazer uso destes materiais para sua 
higienização. 

Uma funcionária estará aferindo a temperatura dos alunos na entrada do período de aula, 
assim como das demais pessoas que adentrarem a U.E. 

As mochilas dos alunos serão higienizadas com álcool 70%, na entrada, por um 
funcionário designado pelos gestores. 

Na entrada e na saída dos alunos, haverá sempre um funcionário que supervisionará as 
ações referentes ao distanciamento, para não ocorrer aglomerações, ao uso de máscara e 
demais protocolos. 

Todos os alunos deverão adentrar ao ambiente escolar devagar, com tranquilidade 
evitando aglomerações. 

Atendimento ao Público: 

Será respeitado o distanciamento social de 1,5m. 

Este distanciamento está demarcado no piso da U.E e também está demarcado nos 
bancos onde as pessoas estarão aguardando pelo seu atendimento. 

Para evitar possíveis aglomerações, somente uma pessoa por vez será atendida. 

Será obrigatório o uso de máscara para que o atendimento se efetive. 

Todos serão orientados a respeitar as principais medidas de prevenção, ou seja, o 
“Distanciamento Social, Higiene Pessoal e Proteção”. 

Sala dos Professores: 

Está sinalizada com recursos visuais, ou seja, materiais impressos, cartazes informativos 
e afins. 

Esse material foi fixado, em um dos quadros brancos existentes na sala. 



No local, será permitida a presença de somente quatro professores por vez, respeitando-
se todas as orientações e todos os protocolos da Vigilância Sanitária, dentre eles o  
distanciamento social, o uso de máscara, a higienização correta das mãos ou o uso de 
álcool em gel 70%, quando houver necessidade.  

Ressaltamos que, na sala dos professores há sobre a mesa, um frasco de álcool em gel 
70%, com válvula pump, para que todos possam usá-lo. 

Há também um banheiro privativo, com sabonete líquido, toalhas descartáveis e lixeiras 
com acionamento por pedal para evitar contaminação. 

Limpeza e higienização do ambiente, superfícies, mobiliários, eletrônicos e piso será 
realizada antes do início do período e após o encerramento do mesmo e entre eles 
quando se fizer necessário. 

Direção e Secretaria: 

Protocolos da Vigilância Sanitária estão sendo seguidos e respeitados, ou seja, 
distanciamento social 1,5m, uso de álcool em gel 70%, uso obrigatório de máscara. 

Limpeza e higienização do local são realizadas diariamente, assim como a retirada dos 
resíduos das lixeiras. 

Tais ações acontecem antes do início do período, ao final dele e entre estes, quando 
necessário. 

Biblioteca Escolar: 

Permanecerá fechada.  

As professoras levarão pequenas quantidades de livros até a sala de aula para serem 
disponibilizados aos alunos. 

Será feita uma biblioteca de sala, para que as crianças possam usufruir dos livros, de 
maneira segura.  

A cada empréstimo, estes livros serão higienizados e ficarão sem utilização por cinco 
dias, até que novos empréstimos possam ser realizados. 

A limpeza e higienização do local será mantida, mesmo não havendo atendimento dos 
alunos no local. 

Laboratório de Informática: 

A priori não será utilizado. 

Ações de limpeza e higienização do local serão mantidas, ou seja, desinfecção do piso, 
bancadas, máquinas, teclados, mousses, cadeiras, carteiras, maçanetas, janelas, cortinas 
e afins. 



Cozinha e Refeitório: 

Teremos duas refeições diárias. 

Café da manhã com duração de 15 minutos e o almoço também com duração de 15 
minutos. 

Em todas as refeições haverá prato feito, estes serão preparados pelas funcionárias 
terceirizadas da cozinha, que estarão fazendo uso dos EPIs necessários ao desempenho 
de sua função, zelando desta forma para a segurança de todos.  

As mesas e os bancos do refeitório serão demarcados com fitas de segurança zebrada 
obedecendo o distanciamento social de 1,5 m. 

Os alunos estarão obedecendo a estas demarcações de distanciamento social de 1,5m ao 
receber seu prato e durante todo o tempo da refeição. 

Haverá um rodízio das turmas para as refeições, em horários diferenciados. 

Tais horários serão definidos, posteriormente, pela equipe de profissionais que atuam na 
U.E.  

O refeitório será higienizado antes e após cada refeição e sempre que se fizer 
necessário. 

Os resíduos gerados, serão retirados e armazenados em lugar próprio, seguro,  para 
coleta, três vezes ao dia.  

Ressaltamos que as cozinheiras são terceirizadas, seguem as orientações dadas por sua 
supervisora e seguem os protocolos da empresa que as contrataram (CONVIDA). 

Participaram, durante esse ano, de treinamento/capacitação a respeito da COVID 19, 
promovidas pela empresa e seguirão todos os protocolos e orientações recebidas. 

Embora sejam orientadas pela empresa a qual trabalham, ressaltamos que há também 
ciência dos protocolos adotados pela PMC em relação às medidas de prevenção 
adotadas para redução da transmissão do novo coronavírus. 

As funcionárias serão lembradas, frequentemente, sobre as principais formas de 
prevenção que deverão ser respeitadas dentro do ambiente escolar (Distanciamento 
Social, Proteção e Higiene Pessoal). 

Limpeza, Higienização do Ambiente Escolar/Áreas Comuns: 

Será realizada várias vezes ao dia, antes da entrada dos alunos, após o término do 
período de aula e entre esses períodos quando se fizer necessário. 

Ressaltamos que o piso, carteiras, cadeiras, mesas, bancos, ventiladores, equipamentos 
eletrônicos, maçanetas, interruptores, corrimão, pias, válvula de descarga, assento de 



vaso sanitário, bancos, brinquedos, telefones, armários, eletrodomésticos e demais 
utensílios, equipamentos e materiais existentes na U.E serão higienizados diariamente. 

Os resíduos serão retirados diariamente, com freqüência, três vezes ao dia e serão 
descartados com segurança. 

Os funcionários serão lembrados frequentemente sobre as principais formas de 
prevenção. (Distanciamento Social, Proteção e Higiene Pessoal). 

Serão alertados sobre a importância de se fazer uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual durante a execução de suas funções. 

As funcionárias ARCOLIMP, irão participar de uma Capacitação Online. 

Para Casos Suspeitos da Covid 19 

Alunos e funcionários que apresentarem algum tipo de sintoma respiratório serão 
orientados a procurar o Serviço Médico para avaliação. 

EPIs e Materiais adquiridos pela U.E, com recursos próprios, para garantir as 
medidas de proteção dentro do ambiente escolar: 

Face Shield. 

Máscaras Descartáveis. 

Luvas Descartáveis. 

Termômetro Digital de Testa e Pulso. 

Toten de Álcool em Gel. 

Dispensers de Álcool em Gel e Sabonete Líquido. 

Toalhas de Papel Descartáveis. 

Lixeiras com Acionamento com Pedal. 

Tapete Sanitizante. 

Álcool em Gel 70%. 

Sabonete Líquido. 

Descartáveis (copos descartáveis...) 

Fita Zebrada de Segurança. 

Materiais de Limpeza e Higienização (álcool em gel 70%, água sanitária, desinfetantes e 
demais produtos que serão utilizados para a limpeza, higienização e desinfecção). 

 



IMPORTANTE: 

*****Em caso de esquecimento ou falta de algum item de EPI por alunos e/ou 
funcionários temos os acima citados, para disponibilização (máscaras descartáveis, 
álcool em gel, luvas descartáveis, outros). 

No caso do esquecimento das garrafinhas de água, disponibilizaremos copos 
descartáveis. 

Um familiar será contactado, imediatamente, via telefone, se algum 
funcionário/servidor apresentar sintomas da Covid 19, este deverá aguardar a vinda 
deste familiar, em um banco próprio, no refeitório, cujo local é amplo, seguro, 
iluminado, com boa circulação de ar, próximo aos sanitários e que permite respeitar o 
distanciamento social de 1,5m. 

Reuniões Pedagógicas: 

TDC, TDEP e TDF, serão realizados no refeitório da U.E., pois o local é amplo, seguro, 
com boa iluminação, circulação de ar apropriada e onde o distanciamento de 1,5m será 
respeitado. 

O local será devidamente higienizado antes e após as reuniões. 

Sugerimos que as reuniões pedagógicas continuem a serem virtuais, até que 
tenhamos vacinas para todos os profissionais da U.E. 

Ressaltamos que os protocolos da Vigilância Sanitária, serão seguidos em sua íntegra 
por todos os profissionais que atuam nesta U.E (Especialistas, Técnicos, Professores, 
Alunos, e Funcionários Terceirizados). 

PEDAGÓGICO: 

Iniciaremos o ano letivo com avaliação diagnóstica de todas as crianças da escola, afim 
de que possamos diagnosticar a aprendizagem de todos e agrupá-los por saberes. O 
objetivo é que possamos contribuir com a aprendizagem de todos e recuperar os alunos 
com defasagem de aprendizagem.  

A escola pretende adequar seus projetos de modo a recuperar as defasagens de 
aprendizagem e também atender os alunos por grupos produtivos, onde um contribui 
com a aprendizagem do outro. Onde procuraremos atender os seguintes Princípios: 

Princípios a serem observados nas e interações planejadas pelas escolas: 

01) Valorização da experiência extraescolar dos alunos, promovendo um conhecimento 
contextualizado nas práticas sociais. Para isso, é importante que o professor considere 
que os alunos aprendem de várias maneiras, lendo, vendo um filme, participando de um 
jogo, fazendo uma pesquisa, conversando com outras pessoas sobre temáticas diversas, 
fazendo experiências, entre outros; 



02) Promoção de uma postura investigativa do aluno, proporcionando-lhe situações 
didáticas planejadas que contribuam para o desenvolvimento de novos conhecimentos, 
por meio de abordagens interdisciplinares, pesquisas a partir de temas ou complexos 
geradores, e tantas outras propostas metodológicas que promovam o espírito 
investigativo; 

03) Educação para o exercício da cidadania, com ações que promovam a reflexão e 
análise dos problemas vividos; 

04) Apropriação e produção de cultura, compreendendo-a como produção humana nos 
diferentes campos, em que as crianças e jovens possam apreciar e experienciar 
manifestações culturais como dança, teatro, cinema, música, artes plásticas, etc. 

 

 

 

Fernanda Silveira Antonelli                                         Maria da Graça B. Mantovani   

    Diretora Educacional                                                            Vice-Diretora                                              

 

 

                                               Vilma Vieira da S. Ferreira 

                                                 Orientadora Pedagógica 

 


