
 

                                          

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

EMEF. “PROF. CIRO EXEL MAGRO” 

Rua: Serra D'Água, 35 – Jardim São Fernando  

Fone:3255-6096 – Campinas – SP – CEP 13096-490 
 

 

 

 

PLANO DE RETORNO 

 

 

NOME DA UNIDADE EDUCACIONAL: 

EMEF “Professor Ciro Exel Magro” 

 ENDEREÇO DA U.E. : 

Rua Serra D’Água  nº 35, Jardim São Fernando, Campinas – SP. 

CEP: 13100-315                                       Tel.: (19) 3255-6096 

  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

MANHÃ:  07h00 às 10h00  

TARDE:  13h00 às 16h00  

 

 

 

 EQUIPE GESTORA 

 

 

Gestor(a): 136625-4 -  DENILSA LOPES GONDIM BARZAGHI 

Situação Funcional: EFP - Efetivo Estágio Probatório Jornada Semanal de 

Trabalho: 36 

Cargo: DIRETOR Exercendo Função: 

Opção: C Acumula Cargos Públicos? S 

 

 

Gestor(a): 1113623 - CYNTHIA MARA XIMENES MELCHIOR 

Situação Funcional: EFE - Efetivo Concursado Jornada Semanal de Trabalho: 

24/32 

Cargo: PROFESSOR PEB II Exercendo Função: Vice-Diretor (E0219) 

Opção: C Acumula Cargos Públicos? S 

 

 
   

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

 



 

FUNCIONÁRIOS  QUANTIDADE 

DOCENTES 27 

FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO 1 

FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA 

(ARCOLIMP) 

5 

FUNCIONÁRIOS DA COZINHA (CONVIDA) 4 

FUNCIONÁRIO DA VIGILÂNCIA 

(ALBATROZ) 

1 

FUNCIONÁRIO DA ZELADORIA 

(ALBATROZ) 

4 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

  

  

 A Unidade Escolar atende alunos dos Ciclos I e II, recebendo maior número 

dos anos iniciais das escolas de Educação Infantil circunvizinhas. 

Para se adequar à clientela, a escola passou por algumas adaptações nos aspectos 

físico e pedagógico, procurando oferecer um ambiente motivador, com o objetivo de 

nele se construir o conhecimento, partindo do pressuposto de que a escola é um lugar 

interessante para o aluno e sua vida. Não apenas para aprender, mas para “ser”. 

 A escola tem como proposta educacional oferecer possibilidades de interação e 

construção do conhecimento para que o aluno, pelo pensamento e ações, desenvolva 

habilidades que compõem as competências imprescindíveis à sua vida: ler 

criticamente a realidade, solucionar problemas e formar consciência de seu papel no 

mundo e na sociedade em que vive. 

 Além dos aspectos pedagógicos, a escola se propõe a ser um espaço 

privilegiado para o conhecimento de si e do outro, desenvolvendo valores e princípios 

que norteiam as atitudes de convivência saudável, afeto e percepção do outro. 

Vivência assim, o compromisso com as regras, resolução de conflitos, diálogo e 

solidariedade. 

 A equipe gestora da escola acredita que a Família e a Escola juntas, cada uma 

fazendo sua parte, podem cumprir a desafiadora tarefa de educar, pois a formação de 

cidadãos conscientes depende, além da sua formação, da perfeita estruturação 

emocional dos alunos, desde a primeira infância. Como se trata de uma comunidade 

majoritariamente carente economicamente, a escola e seus profissionais atuam de 

forma profissional, mas sempre com afetuosidade para com os alunos, que muitas 

vezes vêm de lares desestruturados e carentes. Por causa dessa característica da 

comunidade, as crianças são atendidas de forma diferenciada no que se refere à 

alimentação escolar, com o Programa Refeição Certa, Na Hora Certa, a fim de 

incentivarmos a alimentação saudável, que garanta a nossos alunos os nutrientes 

necessários ao seu desenvolvimento físico e intelectual. 



 

 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BAIRRO 

  

  A escola foi inaugurada há quarenta e três anos e é referência no bairro Jardim 

São Fernando, região Sul do município de Campinas/ SP. O bairro foi formado 

inicialmente nas áreas das Fazendas Baronezas e Monte Negro, cuja principal cultura 

era a pecuária. Com a desapropriação da Fazenda Baroneza foi construído o 

condomínio Baroneza, iniciando a implantação de moradias. Com a crise do café, em 

1929, deu-se de forma gradativa a formação do bairro, com a imigração e o êxodo 

rural. As pessoas construíam e se estabeleciam profissionalmente, posteriormente 

traziam suas famílias. 

  Atualmente, com a expansão urbana ocorrida nas últimas décadas, o bairro 

encontra-se próximo a centros comerciais, Shopping Center e hipermercados, além de 

ser cercado de bairros de classe média e alta, tais quais: Nova Campinas, Jardim 

Guarani, Jardim Santa Marcelina, Proença e Vila Lemos. 

  

 

 
  

 

QUADRO DE SALAS DE AULA 

 

 

TURMA SALA PERÍODO N.º DE ALUNOS 

1A SALA 6 TARDE 30 

1B SALA 7 TARDE 28 

1C SALA 8 TARDE 30 

1D SALA 9 TARDE 15 

2A SALA 1 TARDE 27 

2B SALA 2 TARDE 27 

2C SALA 3 TARDE 26 

2D SALA 4 TARDE 25 

3A SALA 4 MANHÃ 29 

3B SALA 5 MANHÃ 27 

3C SALA 5 TARDE 27 

4A SALA 1 MANHÃ 28 

4B SALA 2 MANHÃ 26 

4C SALA 3 MANHÃ 27 

5A SALA 6 MANHÃ 24 

5B SALA 7 MANHÃ 25 

5C SALA 8 MANHÃ 25 



5D SALA 9 MANHÃ 15 

 

 

 

 

ALUNOS MANHÃ 199 

ALUNOS TARDE 262 

TOTAL DE ALUNOS 461 

 

 

 

  

 A equipe escolar da EMEF Prof Ciro Exel Magro busca em 2021 utilizar todas 

as regras vigentes da saúde, fundamentais ao combate a proliferação e contaminação 

do Covid-19 e garantir a vida de nossos alunos, professores, profissionais da escola, 

famílias e comunidade, utilizando também as orientações existentes no Caderno 6 do 

Protocolo Municipal. 

 Mesmo diante de tantas mudanças e instabilidades para o próximo ano no 

quadro pandêmico, realizaremos atitudes que auxiliam na prevenção e buscam 

respeitar a todos. 

 Realizaremos o atendimento presencial e remoto de todas as nossas 18 turmas, 

em dois períodos (manhã e tarde), com a redução de nossos alunos em 50%, 

dividindo o número de matriculados em duas turmas, assim cada criança comparecerá 

na escola durante uma semana presencialmente e a outra semana de modo remoto na 

plataforma “Google Sala de Aula”, cumprindo com o que é proposto pelo professor 

em seu plano de trabalho que está no Projeto Pedagógico diferenciado para 2021,  e a 

criação de apostilas confeccionadas pelo professor. 

 Para adequar o ensino presencial ao Protocolo Sanitário Municipal, 

realizaremos outras atitudes para garantir a saúde de todos com a desinfecção, 

higienização dos ambientes e objetos, e a adequação alimentar com a redução do 

horário que acontecerá no período da manhã das 7h às 10h e a tarde no período das 

13h às 16h, e o uso do refeitório acontecerá com  duas turmas por vez, durante 15 

minutos cada. 

 

 

Intervalos 
Manhã 

horário 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 

Café da 

manhã 

7:10h 7:10h 7:25h 7:25h 7:40h 7:40h 7:55h 7:55h 8:10h 

Almoço 8:45h 8:45h 9h 9h 9:15h 9:15h 9:30h 9:30h 9:45h 

 

Tarde 

horário 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3C 



Café da 

manhã 

13:10h 13:10h 13:25h 13:25h 13:40h 13:40h 13:55h 13:55h 14:10h 

Almoço 14:45h 14:45h 15h 15h 15:15H 15:15h 15:30h 15:30h 15:45h 

 

 Iremos também realizar o distanciamento social respeitando 1,5 metros de 

separação entre as pessoas, na sala com as carteiras e na formação de filas, 

demarcando com faixas de identificação, cartazes explicativos, enfatizar a higiene 

pessoal com a utilização de álcool gel 70%, sabonete líquido e papel toalha, não 

permitir compartilhar objetos, utilizar a máscara constantemente trocando a cada 3h, 

utilizar as regras ao tossir ou espirrar usando o braço e deixar a sala de aula sempre 

arejada. No refeitório o servimento acontecerá com pratos prontos realizados pelas 

cozinheiras. 

O uso do termômetro será necessário na entrada da escola para verificar a 

temperatura de todos. Os acessórios de EPI serão obrigatórios para todos os 

funcionários. 

 Entre um intervalo de um período e outro, as classes, os banheiros, a cozinha, a 

biblioteca e todos os espaços utilizados pelos alunos serão completamente 

higienizados.  

Com essas atitudes e a conscientização de todos pretendemos dar continuidade 

as nossas aulas presenciais de forma evitar a proliferação e contaminação do Covid-

19. 

Os mesmos padrões de higiene e segurança serão utilizados para o atendimento 

ao público e na entrega de cestas básicas e hortifrúti. 

Caso o aluno apresente algum sintoma diferenciado, existirá um espaço 

próximo a direção para entrarmos em contato com os responsáveis. 

 


