
_______________________________________________ 
 

Rua Lúcia Helena Zampieri, 340 - Jd. Boa Esperança - Campinas 

Te.: 3207-0339 e 3207-0513 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
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EMEF Drº LOURENÇO BELLOCCHIO 

 

        

 
PLANEJAMENTO INICIAL PARA RETORNO ÀS AULAS 

 

Equipe Gestora: 

diretor educacional: cargo vago 

vice diretora educacional: Rosangela Di Fonzo 

orientadora pedagógica: Rosenanda Marta de Oliveira 

 

Número de funcionários: 

Gestão- 2 

Docentes -26 

Administrativo- 2 

Cozinha - 4 

Limpeza - 4 

Zeladoria/Vigilantes- 3 
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Período de funcionamento da escola – 7:00 -18:00 

Número de alunos na unidade- 350 

Número de alunos por período:  – manhã (189); tarde (161) 

 

Proposta de atendimento: 

Atendimento de 50% dos alunos por turma, respeitando-se o distanciamento de 1,50 metros 

entre as carteiras. As turmas serão divididas em Bloco A e B, alternando o atendimento em aula 

presencial ou online a cada semana. As turmas entrarão na escola, terão 15 minutos para o café da 

entrada e serão encaminhados para as salas de aula, onde terão 3 aulas. Terminada as aulas, irão ao 

refeitório para o almoço e serão dispensadas, após a refeição. Para os estudantes autorizados a sair 

sozinhos, serão gradualmente dispensados. Para os que saem acompanhados dos pais, a saída se 

dará por turma sendo dispensados paulatinamente no portão da escola. 

CENÁRIO A:  

ORGANIZAÇÃO PERÍODO DA MANHÃ 

      

7h - 10h ENTRADA 5°B- 6º A/B e 9º A 

7h - 7h10 CAFE 4 MESAS – 1 PARA CADA TURMA – CADA MESA COMPORTA 12 CRIANÇAS 

7h 10 - 7h25 LIMPEZA   

8h - 11h ENTRADA 7º A/B e 8º A/B 

8h - 8h10 CAFE 4 MESAS – 1 PARA CADA TURMA – CADA MESA COMPORTA 12 CRIANÇAS 

8h10 - 8h25 LIMPEZA   

9h40 - 10h ALMOÇO 5°B- 6º A/B e 9º A 

10h - 10h30 LIMPEZA   

10h40 -11h ALMOÇO  7º A/B e 8º A/B 

11h 12h LIMPEZA  escola toda 

   

ORGANIZAÇÃO PERÍODO DA TARDE 

      

13h - 16h ENTRADA 1º A/B e 3º A/B 

13h - 13h10 CAFE 4 MESAS – 1 PARA CADA TURMA – CADA MESA COMPORTA 12 CRIANÇAS 

13h 10 - 13h25 LIMPEZA   

13h30–16h30 ENTRADA    2ºA- 4º A/B e 5º A 
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13h30-13h40 CAFE 4 MESAS – 1 PARA CADA TURMA – CADA MESA COMPORTA 12 CRIANÇAS 

13h40-13h55 LIMPEZA   

15h-  15h20 ALMOÇO 1º A/B e 3º A/B 

15h20 -15h50 LIMPEZA   

16h-16h20 ALMOÇO   

16h20 LIMPEZA   até 18h48 escola toda 

 

Este planejamento, conforme demonstra o quadro abaixo, foi desenhado de acordo com o 

relato de muitos pais de que não se sentem seguros para enviar os filhos para o ensino presencial, 

antes da vacinação. Caso haja adesão de 100% dos alunos ao ensino presencial, o cenário terá que 

ser revisto, pois os 2º, 6ºs e 9ºs anos têm mais alunos matriculados do que a quantidade possível para 

manter a distância segura de 1,5m, conforme o Caderno 6. 

 

Sala Número de alunos matriculados Frequência 50 % - Rodízio semanal 

1º A 21 11/10 

1º B 21 11/10 

2º A 28 14/14 

3º A 19 9/10 

3º B 19 9/10 

4º A 17 9/8 

4º B 17 9/8 

5º A 19 9/10 

5º B 20 10/10 

6º A 27 13/14 

6º B 30 15/15 

7º A 20 10/10 

7º B 18 9/9 

8º A 21 10/11 

8º B 21 10/11 

9º A 30 15/15 

 

Serão locais de permanência a sala de aula, o pátio e os banheiros, respeitando-se a 

demarcação de 1,5m de distância. Informática e biblioteca não serão utilizadas devido a inviabilidade 

de higienização dos materiais e livros. Na fase inicial não serão realizadas atividades na quadra e 

parque. 

Em cada sala de aula, haverá 1 totem de álcool em gel acionado por pedal; a higienização, do 

piso, carteiras e cadeiras, se dará ao final do turno de utilização. 

A entrada e saída dos estudantes se dará de forma a diminuir a circulação nas áreas da escola 

– com pequenos intervalos entre o deslocamento de cada turma. 

A temperatura de todos será medida na entrada. Ainda na entrada, será disponibilizado para 

todos álcool em gel em pontos estratégicos (com totem acionado com os pés). 

A prefeitura informou que fornecerá um kit de máscaras para cada aluno e álcool em gel; a 

responsabilidade de higienização dessas máscaras ficará a cargo das famílias. 

O uso do refeitório (já sinalizado para que haja o distanciamento entre os estudantes) também 

respeitará esse intervalo entre turmas. Cada sala contará também com totem de álcool gel. 

 

Proposta de atendimento ao público: 

O atendimento ao público ocorrerá de forma a não coincidir com a entrada e saída dos 

estudantes. Serão disponibilizadas cadeiras com distanciamento e comunicação visual que indique os 

cuidados sanitários básicos. Será fornecido senha numerada para facilitar a chamada em ordem de 

chegada (quando necessário). A entrega de cestas, uniformes ou qualquer tipo de material será 
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organizada de maneira a diminuir a aglomeração de pessoas. Agendaremos horário e organizaremos 

o espaço (privilegiando a área externa quando for possível) para estes atendimentos. 

Para evitar aglomeração, o atendimento da secretaria se dará em escala de atendimento fixo: 

1º ano/6º ano – segunda, 2º ano/7º ano – terça, 3º ano/8º ano – quarta, 4º ano/9º ano – quinta, 5º ano 

- sexta. Apenas emergências serão atendidas fora dessa escala. 

Os espaços utilizados (sanitários, refeitórios, salas de aula e área administrativa) serão 

higienizados de forma constante, seguindo as orientações apresentadas pela equipe da vigilância 

sanitária, de acordo com o Caderno 6 – Protocolo Sanitário Municipal Educação. Temos ciência que, 

com o atual número de funcionárias da limpeza, tal programação de limpeza constante e necessária 

diante da pandemia, se tornará difícil de ser realizada, por isso solicitamos a ampliação do quadro de 

funcionários. 

O afastamento de 1,5m será sinalizado e respeitado, tanto nos refeitórios e como nos demais 

espaços coletivos. Para sanitários e refeitório, a cada turma que utilizar será realizada uma 

higienização de piso, mesas e bancos. 

Nos refeitórios, haverá 2 totens de álcool em gel para higienização. Também, há duas pias 

nesse ambiente, com dispenser de sabonete líquido e toalha de papel. Faz-se necessária a ampliação 

de funcionárias da cozinha, para viabilizar a distribuição de alimentos, de acordo com os protocolos de 

higiene e segurança, de acordo com o Caderno 6 – Protocolo Sanitário Municipal Educação. 

Estão sendo providenciadas comunicação visual de diferentes tipos, destacando o uso de 

máscara, a necessidade da higienização das mãos e do distanciamento social. Estão sendo instalados, 

além dos totens nas salas de aula e refeitório, mais saboneteiras e suportes para toalha descartável 

nos banheiros. 

Caso seja observado algum sintoma, o familiar responsável pelo estudante será orientado a 

procurar o serviço de saúde. Nas situações em que o estudante se encontre sozinho na entrada ou 

que os sintomas foram observados ao longo do período, até que o familiar responsável esteja presente, 

o estudante ficará aguardando no quiosque, acompanhado de funcionário, trajando EPI apropriado. 

Os bebedouros serão interditados. A escola fará um trabalho de conscientização para que 
cada aluno leve sua garrafinha de água. 

Nos banheiros de docentes e funcionários foi disponibilizado sabão líquido e papel de toalha, 
assim como totem de álcool em gel. A limpeza desses banheiros será feita a cada uso e a lavagem ao 
final do período. 


