
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto

CEMEI PROFESSOR MILHEM CARLOS FARHAT

Rua: Escritor Carlos Moreira, 4126, Antônio Gomes 

Fone (18) 3704

 

Proposta de Retomada das Aulas Presenciais

Apresentação 

 

1 - Dados da Unidade Escolar:  

Nome da Unidade Escolar - CEMEI PROFESSOR MILHEM CARLOS FARHAT

Coordenadora do Ensino Infantil: Cínthia Viana Nascimento

Endereço -Rua ESCRITOR CARLOS MOREIRA, nº 

Tipo de Segmento – Ensino Fundamental I 

Total de Classes/Alunos por segmento: 7 classes, totalizando 113 alunos 

 

Tela da SED de Classes/Matrículas. Link 

 

Fonte - Tela de consulta de matrículas 
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Fone (18) 3704-3029 - e-mail: cinthia_viana@hotmail.com 

Proposta de Retomada das Aulas Presenciais
 

CEMEI PROFESSOR MILHEM CARLOS FARHAT 

Cínthia Viana Nascimento 

Rua ESCRITOR CARLOS MOREIRA, nº 4126, Antônio Gomes – Pereira Barreto/SP

Ensino Fundamental I – Educação Infantil 

Total de Classes/Alunos por segmento: 7 classes, totalizando 113 alunos  

Tela da SED de Classes/Matrículas. Link - https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Matricula/ConsultaMatricula/Index
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SP 

Pereira Barreto/SP 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Matricula/ConsultaMatricula/Index 
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2 – Dados do Prédio da Unidade Escolar:

Salas de Aula – SED - Cadastro Escolas: 
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Dados do Prédio da Unidade Escolar: 

Cadastro Escolas: https://sce.educacao.sp.gov.br/Escola/DadosEscola/Search#
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https://sce.educacao.sp.gov.br/Escola/DadosEscola/Search# 
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Fonte - Tela de dependências do Cadastro de Escolas.
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Tela de dependências do Cadastro de Escolas. 
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Dados do Prédio: 
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Fonte - Tela do cadastro de escolas 

 

3 - Módulo de Funcionários: 

Quantos Funcionários por categoria na Unidade Escolar:

• Professor Coordenador - 

• Serviços Gerais - 3 

• Merendeira - 2 

• Estagiário - 5 

• Menor Aprendiz - 3 

• Readaptados – 1 

 

Déficit de módulo de funcionári

A unidade escolar possui poucos funcionários efetivos, necessitando de mais para atender 

todas as precauções e seguir os protocolos sanitários exigidos pela OMS.

 

Dos acima citados – Quantos do Grupo de Risco por atividade exercida:

Os funcionários do grupo de risco são: Ivone Marques de Araújo Gomes, exerce a função de 

serviço gerais na lavanderia. A mesma apresentou atestado confirmando ser diabética e 

hipertensa. Outra funcionária é a Roseli Aparecida Sanchetta Alves, merendeira re

apresenta atestado de diabética. A professora Eunice Fuzeto é hipertensa, porém está 

trabalhando de forma remota, comparecendo na escola quando necessário.

CATEGORIA/FUNÇÃO QUANTIDADE TOTAL DO 

QUADRO

Professora Berçário I 1
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Quantos Funcionários por categoria na Unidade Escolar: 

 1 

Déficit de módulo de funcionários: 

A unidade escolar possui poucos funcionários efetivos, necessitando de mais para atender 

todas as precauções e seguir os protocolos sanitários exigidos pela OMS. 

Quantos do Grupo de Risco por atividade exercida:

Os funcionários do grupo de risco são: Ivone Marques de Araújo Gomes, exerce a função de 

serviço gerais na lavanderia. A mesma apresentou atestado confirmando ser diabética e 

hipertensa. Outra funcionária é a Roseli Aparecida Sanchetta Alves, merendeira re

apresenta atestado de diabética. A professora Eunice Fuzeto é hipertensa, porém está 

trabalhando de forma remota, comparecendo na escola quando necessário. 

QUANTIDADE TOTAL DO 

QUADRO 

COMORBIDADE

1   Hipertensa, não apresentou 
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A unidade escolar possui poucos funcionários efetivos, necessitando de mais para atender 

Quantos do Grupo de Risco por atividade exercida: 

Os funcionários do grupo de risco são: Ivone Marques de Araújo Gomes, exerce a função de 

serviço gerais na lavanderia. A mesma apresentou atestado confirmando ser diabética e 

hipertensa. Outra funcionária é a Roseli Aparecida Sanchetta Alves, merendeira reabilitada,  

apresenta atestado de diabética. A professora Eunice Fuzeto é hipertensa, porém está 

 

COMORBIDADE 

Hipertensa, não apresentou 
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Eunice Fuzeto 

Serviços Gerais - Lavanderia 

Ivone Marques de Araújo 

Gomes 

1

Merendeira Reabilitada - 

Secretaria 

Roseli Aparecida Sanchetta 

Alves 

1

 

4 - Proposta de Entrada e Saída de Alunos:

• Quantos portões: 1 portão de entrada e saída.

• Organização de entrada e saída 

 

O momento da entrada e saída terá novos procedimentos a serem adotados na 

seguinte sequência.  

1 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

utilizando máscara de proteção.

 

2                 MEDIAÇÃO DA TEMPERATURA 

estudantes na entrada, sendo  essa condicionada a temperatura corporal inferior a 37,5º

 

 

3  HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

escola. 

 

4   DISTANCIAMENTO 

diretamente para 
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atestado, pois as aulas estão 

acontecendo de forma não 

presencial. 

1 Hipertensa e Diabética, 

apresentou atestado médico.

1 Diabética, apresentou 

atestado 

Proposta de Entrada e Saída de Alunos: 

Quantos portões: 1 portão de entrada e saída. 

Organização de entrada e saída  

O momento da entrada e saída terá novos procedimentos a serem adotados na 

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO -  Assegurar que todo estudante esteja 

utilizando máscara de proteção. 

MEDIAÇÃO DA TEMPERATURA - Medição da temperatura

estudantes na entrada, sendo  essa condicionada a temperatura corporal inferior a 37,5º

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - Garantir a assepsia das mãos ao entrar na 

DISTANCIAMENTO - Evitar que as crianças se aglomerem e direcioná

Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto 

SP 

atestado, pois as aulas estão 

acontecendo de forma não 

Hipertensa e Diabética, 

apresentou atestado médico. 

Diabética, apresentou 

O momento da entrada e saída terá novos procedimentos a serem adotados na 

Assegurar que todo estudante esteja 

Medição da temperatura de todos os 

estudantes na entrada, sendo  essa condicionada a temperatura corporal inferior a 37,5º 

Garantir a assepsia das mãos ao entrar na 

Evitar que as crianças se aglomerem e direcioná-los 
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as salas de aulas. 

 

• Síntese das características de como será organizada:

� Disponibilizar, no portão de entrada da escola, um “tapete sanitizante”, 

embebido em água sanitária, tornando obrigatória a higienização da sola do 

sapato a toda pessoa

� Medir a temperatura de cada colaborador e aluno antes de entrar nas 

dependências da Escola, com termômetro digital, não permitindo a entrada de 

pessoas que apresentem temperatura acima de  37,8°C, devendo ser 

encaminhados à unidade de saúde mais próxima. 

� O tempo previsto para realizar as etapas 1 a 3 no momento da entrada é de 7 a 

13 segundos por estudante/colaboradores, que será medido por um funcionário 

responsável que ficará no portão.

� Haverá um responsável para acompanhar a criança até sua sala de aula

evitar aglomerações no pátio da escola.

� Os pais dos alunos deixarão os mesmo no portão da unidade escolar, evitando 

aglomerações na entrada da escola.

� Orientar todos os dias os colaboradores e alunos (familiares) para que 

permaneçam em casa no caso d

COVI-19, retornando somente com aval médico e documento comprobatório 

(atestado ou resultado de exame).

� Orientar sobre a importância de evitar contato físico como cumprimento com 

mãos e beijos. 

� Todos os colaboradores

com a gestão da escola deverão monitorar os espaços físicos das unidades, 

sempre utilizando seus equipamentos de proteção individual, a fim de garantir 

que não haja aglomeração das crianças.

� As regras de segurança prevista para os estudantes também se aplicam a todos 

os profissionais da escola, que devem servir de exemplo para os estudantes.

 

 
Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto

 “Secretaria Municipal de Educação” 

CEMEI PROFESSOR MILHEM CARLOS FARHAT 

Rua: Escritor Carlos Moreira, 4126, Antônio Gomes - Pereira Barreto –SP

 
Fone (18) 3704-3029 - e-mail: cinthia_viana@hotmail.com 

Síntese das características de como será organizada: 

Disponibilizar, no portão de entrada da escola, um “tapete sanitizante”, 

embebido em água sanitária, tornando obrigatória a higienização da sola do 

sapato a toda pessoa que entrar na escola, bem como álcool em gel.

Medir a temperatura de cada colaborador e aluno antes de entrar nas 

dependências da Escola, com termômetro digital, não permitindo a entrada de 

pessoas que apresentem temperatura acima de  37,8°C, devendo ser 

encaminhados à unidade de saúde mais próxima.  

O tempo previsto para realizar as etapas 1 a 3 no momento da entrada é de 7 a 

13 segundos por estudante/colaboradores, que será medido por um funcionário 

responsável que ficará no portão. 

Haverá um responsável para acompanhar a criança até sua sala de aula

evitar aglomerações no pátio da escola. 

Os pais dos alunos deixarão os mesmo no portão da unidade escolar, evitando 

aglomerações na entrada da escola. 

Orientar todos os dias os colaboradores e alunos (familiares) para que 

permaneçam em casa no caso de apresentarem sintomas compatíveis com 

19, retornando somente com aval médico e documento comprobatório 

(atestado ou resultado de exame). 

Orientar sobre a importância de evitar contato físico como cumprimento com 

Todos os colaboradores da escola são fundamentais para esse momento e junto 

com a gestão da escola deverão monitorar os espaços físicos das unidades, 

sempre utilizando seus equipamentos de proteção individual, a fim de garantir 

que não haja aglomeração das crianças. 

e segurança prevista para os estudantes também se aplicam a todos 

os profissionais da escola, que devem servir de exemplo para os estudantes.

Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto 
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Disponibilizar, no portão de entrada da escola, um “tapete sanitizante”, 

embebido em água sanitária, tornando obrigatória a higienização da sola do 

que entrar na escola, bem como álcool em gel. 

Medir a temperatura de cada colaborador e aluno antes de entrar nas 

dependências da Escola, com termômetro digital, não permitindo a entrada de 

pessoas que apresentem temperatura acima de  37,8°C, devendo ser 

O tempo previsto para realizar as etapas 1 a 3 no momento da entrada é de 7 a 

13 segundos por estudante/colaboradores, que será medido por um funcionário 

Haverá um responsável para acompanhar a criança até sua sala de aula para 

Os pais dos alunos deixarão os mesmo no portão da unidade escolar, evitando 

Orientar todos os dias os colaboradores e alunos (familiares) para que 

e apresentarem sintomas compatíveis com 

19, retornando somente com aval médico e documento comprobatório 

Orientar sobre a importância de evitar contato físico como cumprimento com 

da escola são fundamentais para esse momento e junto 

com a gestão da escola deverão monitorar os espaços físicos das unidades, 

sempre utilizando seus equipamentos de proteção individual, a fim de garantir 

e segurança prevista para os estudantes também se aplicam a todos 

os profissionais da escola, que devem servir de exemplo para os estudantes. 
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5 - Proposta de Organização de Sala de Aula:

• Síntese da proposta 

� Reduzir o número de alunos por sala, conforme a 

protocolo em vigência tendo ocupação de 35%, na fase vermelha, 70% na fase 

laranja e 100% na fase verde.

� Preferencialmente, as janelas das salas e a porta devem permanecer abertas, 

viabilizando a entrada do ar;

� Recomenda-se a hi

a cada turno (manhã e tarde);

� As carteiras em sala de aula serão demarcadas e espaçadas com 1,5m entre os 

alunos; 

� Uso de material individual, os brinquedos não devem ser compartilhados, cada 

criança deverá levar o seu;

� Os cartazes da sala será afixados na altura que a criança não alcança, para 

evitar o contato das mãos;

� Em cada sala, haverá um dispensor de álcool na entrada da sala e um “tapete 

sanitizante”, embebido em água sanitária, para limpeza

� Trocar a máscara a cada 3 (três) horas (acondicionar em saco plástico para 

descartar ou lavar).

 

• Número de salas da Unidade Escolar

 

A unidade escolar possui 7 salas de aula que serão utilizadas pelos alunos. Tendo ainda o 

pátio, sala de Tv e sala de leitura.

 

• Orientações e precauções adotadas

 

� Proibir a utilização de materiais, brinquedos, livros de tecido por maior 

dificuldade de higi
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Proposta de Organização de Sala de Aula: 

Reduzir o número de alunos por sala, conforme a necessidade de acordo com o 

protocolo em vigência tendo ocupação de 35%, na fase vermelha, 70% na fase 

laranja e 100% na fase verde. 

Preferencialmente, as janelas das salas e a porta devem permanecer abertas, 

viabilizando a entrada do ar; 

se a higienização de mesas, cadeiras, pisos e portas diariamente e 

a cada turno (manhã e tarde); 

As carteiras em sala de aula serão demarcadas e espaçadas com 1,5m entre os 

Uso de material individual, os brinquedos não devem ser compartilhados, cada 

ça deverá levar o seu; 

Os cartazes da sala será afixados na altura que a criança não alcança, para 

evitar o contato das mãos; 

Em cada sala, haverá um dispensor de álcool na entrada da sala e um “tapete 

sanitizante”, embebido em água sanitária, para limpeza da sola dos sapatos;

Trocar a máscara a cada 3 (três) horas (acondicionar em saco plástico para 

descartar ou lavar). 

Número de salas da Unidade Escolar 

A unidade escolar possui 7 salas de aula que serão utilizadas pelos alunos. Tendo ainda o 

pátio, sala de Tv e sala de leitura. 

Orientações e precauções adotadas 

Proibir a utilização de materiais, brinquedos, livros de tecido por maior 

dificuldade de higienização. 

Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto 
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necessidade de acordo com o 

protocolo em vigência tendo ocupação de 35%, na fase vermelha, 70% na fase 

Preferencialmente, as janelas das salas e a porta devem permanecer abertas, 

gienização de mesas, cadeiras, pisos e portas diariamente e 

As carteiras em sala de aula serão demarcadas e espaçadas com 1,5m entre os 

Uso de material individual, os brinquedos não devem ser compartilhados, cada 

Os cartazes da sala será afixados na altura que a criança não alcança, para 

Em cada sala, haverá um dispensor de álcool na entrada da sala e um “tapete 

da sola dos sapatos; 

Trocar a máscara a cada 3 (três) horas (acondicionar em saco plástico para 

A unidade escolar possui 7 salas de aula que serão utilizadas pelos alunos. Tendo ainda o 

Proibir a utilização de materiais, brinquedos, livros de tecido por maior 
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� Suspender o serviço de empréstimos de livros do acervo bibliotecário em tempo 

de pandemia. 

� Orientar cada aluno a trazer sua própria garrafa para agua devidamente 

higienizada. 

� Orientar que a realização da prática de esporte, aconteçam na modalidad

treinamento, ou seja, aulas que priorizem o desenvolvimento individual do aluno, 

evitando aglomerações e contato físico.

� Manter a sala de aula aberta e ventilada, mesmo em caso de uso de ar 

condicionado. 

� Não tocar em maçanetas e corrimãos, etc.

� Disponibilizar recipiente de álcool 70% em todos os espaços escolares.

� Fazer a limpeza e desinfecção completa das instalações e objetos ocupados 

diariamente. 

� Estabelecer rotina de lavagem das mãos, logo após a checagem da temperatura 

na chegada à instituição; an

refeições, antes da saída e sempre que se fizer necessário.

� Realizar intervalo entre o término de uma aula e o início da outra, para 

higienização do local e dos materiais;

6 - Proposta de Alimentação/merenda:

• Síntese das características de como será organizada a distribuição.

 

� Os profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir 

protocolos de higiene de manipulação de produtos.

� Garantir uma limpeza completa de mesas e cadeiras antes da c

estudantes e entre cada uso;

� Priorizar refeições empratadas (prato feito) higienizados e embalados 

individualmente por aluno incluindo os talheres.

� Os horários das refeições serão escalonadoss, sendo o refeitório higienizado 

entre uma turma e 

alimentação das crianças. 
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Suspender o serviço de empréstimos de livros do acervo bibliotecário em tempo 

Orientar cada aluno a trazer sua própria garrafa para agua devidamente 

Orientar que a realização da prática de esporte, aconteçam na modalidad

treinamento, ou seja, aulas que priorizem o desenvolvimento individual do aluno, 

evitando aglomerações e contato físico. 

Manter a sala de aula aberta e ventilada, mesmo em caso de uso de ar 

Não tocar em maçanetas e corrimãos, etc. 

ibilizar recipiente de álcool 70% em todos os espaços escolares.

Fazer a limpeza e desinfecção completa das instalações e objetos ocupados 

Estabelecer rotina de lavagem das mãos, logo após a checagem da temperatura 

na chegada à instituição; antes e após o uso do banheiro; antes e após as 

refeições, antes da saída e sempre que se fizer necessário. 

Realizar intervalo entre o término de uma aula e o início da outra, para 

higienização do local e dos materiais; 

Proposta de Alimentação/merenda: 

íntese das características de como será organizada a distribuição. 

Os profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir 

protocolos de higiene de manipulação de produtos. 

Garantir uma limpeza completa de mesas e cadeiras antes da c

estudantes e entre cada uso; 

Priorizar refeições empratadas (prato feito) higienizados e embalados 

individualmente por aluno incluindo os talheres. 

Os horários das refeições serão escalonadoss, sendo o refeitório higienizado 

entre uma turma e outra para que dessa forma não haja aglomeração durante a 

alimentação das crianças.  
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Suspender o serviço de empréstimos de livros do acervo bibliotecário em tempo 

Orientar cada aluno a trazer sua própria garrafa para agua devidamente 

Orientar que a realização da prática de esporte, aconteçam na modalidade de 

treinamento, ou seja, aulas que priorizem o desenvolvimento individual do aluno, 

Manter a sala de aula aberta e ventilada, mesmo em caso de uso de ar 

ibilizar recipiente de álcool 70% em todos os espaços escolares. 

Fazer a limpeza e desinfecção completa das instalações e objetos ocupados 

Estabelecer rotina de lavagem das mãos, logo após a checagem da temperatura 

tes e após o uso do banheiro; antes e após as 

Realizar intervalo entre o término de uma aula e o início da outra, para 

Os profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir 

Garantir uma limpeza completa de mesas e cadeiras antes da chegada dos 

Priorizar refeições empratadas (prato feito) higienizados e embalados 

Os horários das refeições serão escalonadoss, sendo o refeitório higienizado 

outra para que dessa forma não haja aglomeração durante a 
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� Deverá o refeitorio ser lavado todos os dias após todas as refeições.

� Copos, talheres, alimentos e outros utensílios pessoais não devem ser 

compartilhados durante as refei

�  A higienização dos recipientes que armazenam alimentos deverá ser realizada 

em local próprio para este fim.

� Evitar conversas durante a refeição;

� Os alunos deverão lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool 

70%antes e após as refeições.

� Os utensílios deverão ser esterilizados diariamente, 2 vezes ao dia, por meio de 

processo químico com utilização de solução clorada de hipoclorito de sódio sob 

imersão por 15 minutos.

 

7 - Proposta de Acolhimento: 

• Síntese da proposta 

 

 No cenário em que vivemos, 

palavras. O primeiro passo é trabalhar a comunicação com as crianças para conseguir 

estabelecer limites e regras sobre o que é permitido neste novo cenário. Depois, busca

alternativas para demonstrar aos pequenos o quanto eles são importantes.

 Os professores podem demonstrar, por meio de músicas, olhares, gestos e rodas de 

conversa, lembrando sempre as crianças que tudo isso é uma necessidade, que o amor e o 

carinho são uma das bases essenciais

crianças e jovens. 

 Resumidamente, O papel da escola é

histórico na sociedade. Não dá para fingir que tudo voltou ao normal e seguir com o 

planejamento do currículo escolar. Da mesma forma, não dá para perder a oportunidade de 

ensinar as crianças a lidarem com a realidade, po

socioemocionais. 

 

• Instrumentos e meios que serão utilizados:
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Deverá o refeitorio ser lavado todos os dias após todas as refeições.

Copos, talheres, alimentos e outros utensílios pessoais não devem ser 

compartilhados durante as refeições. 

A higienização dos recipientes que armazenam alimentos deverá ser realizada 

em local próprio para este fim. 

Evitar conversas durante a refeição; 

Os alunos deverão lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool 

70%antes e após as refeições. 

Os utensílios deverão ser esterilizados diariamente, 2 vezes ao dia, por meio de 

processo químico com utilização de solução clorada de hipoclorito de sódio sob 

imersão por 15 minutos. 

 

No cenário em que vivemos, os abraços precisam ser substituídos por olhares, gestos e 

palavras. O primeiro passo é trabalhar a comunicação com as crianças para conseguir 

estabelecer limites e regras sobre o que é permitido neste novo cenário. Depois, busca

alternativas para demonstrar aos pequenos o quanto eles são importantes.  

Os professores podem demonstrar, por meio de músicas, olhares, gestos e rodas de 

conversa, lembrando sempre as crianças que tudo isso é uma necessidade, que o amor e o 

uma das bases essenciais  para formação do ser humano e desenvolvimento das 

O papel da escola é acolher essa criança que vive esse momento 

histórico na sociedade. Não dá para fingir que tudo voltou ao normal e seguir com o 

planejamento do currículo escolar. Da mesma forma, não dá para perder a oportunidade de 

ensinar as crianças a lidarem com a realidade, por meio do desenvolvimento de competências 

Instrumentos e meios que serão utilizados: 
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Deverá o refeitorio ser lavado todos os dias após todas as refeições. 

Copos, talheres, alimentos e outros utensílios pessoais não devem ser 

A higienização dos recipientes que armazenam alimentos deverá ser realizada 

Os alunos deverão lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool 

Os utensílios deverão ser esterilizados diariamente, 2 vezes ao dia, por meio de 

processo químico com utilização de solução clorada de hipoclorito de sódio sob 

os abraços precisam ser substituídos por olhares, gestos e 

palavras. O primeiro passo é trabalhar a comunicação com as crianças para conseguir 

estabelecer limites e regras sobre o que é permitido neste novo cenário. Depois, buscar 

 

Os professores podem demonstrar, por meio de músicas, olhares, gestos e rodas de 

conversa, lembrando sempre as crianças que tudo isso é uma necessidade, que o amor e o 

para formação do ser humano e desenvolvimento das 

essa criança que vive esse momento 

histórico na sociedade. Não dá para fingir que tudo voltou ao normal e seguir com o 

planejamento do currículo escolar. Da mesma forma, não dá para perder a oportunidade de 

r meio do desenvolvimento de competências 
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� A unidade escolar utiliza os meios digitais com o envio de mensagens por canais 

de diálogo como WhatsApp, ligação, atividades impressas e visitas 

 

8 - Proposta Busca Ativa: 

• Síntese da proposta 

 

� Quanto as famílias, estas deverão ser avisadas e orientadas quanto aos 

protocolos necessários que estarão sendo realizados dentro da unidade escolar, 

devendo ser comunicadas qualquer alteração d

� O gestor estará a disposição para sanar as eventuais dúvidas e esclarecimentos 

necessários. 

� É necessário que a família sinta a segurança ao enviar seu filho para a unidade 

escolar. A família deverá ser informada sobre os horários de entr

crianças, deverá manter atualizados telefones e endereços  e será informada 

sempre de todos os procedimentos e critérios assumidos pela gestão da escola.

 

 

• Instrumentos e meios que serão utilizados

 

� Grupo de WhatsApp;

� Ligação; 

� Atividades impressas;

� Visita Domiciliar, quando necessário.

 

9 - Proposta de Utilização de outros espaços para aulas e demais práticas:

• Síntese da proposta 
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unidade escolar utiliza os meios digitais com o envio de mensagens por canais 

de diálogo como WhatsApp, ligação, atividades impressas e visitas 

Quanto as famílias, estas deverão ser avisadas e orientadas quanto aos 

protocolos necessários que estarão sendo realizados dentro da unidade escolar, 

devendo ser comunicadas qualquer alteração destes protocolos. 

O gestor estará a disposição para sanar as eventuais dúvidas e esclarecimentos 

É necessário que a família sinta a segurança ao enviar seu filho para a unidade 

escolar. A família deverá ser informada sobre os horários de entr

crianças, deverá manter atualizados telefones e endereços  e será informada 

sempre de todos os procedimentos e critérios assumidos pela gestão da escola.

Instrumentos e meios que serão utilizados 

Grupo de WhatsApp; 

pressas; 

Visita Domiciliar, quando necessário. 

Proposta de Utilização de outros espaços para aulas e demais práticas:

Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto 
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unidade escolar utiliza os meios digitais com o envio de mensagens por canais 

de diálogo como WhatsApp, ligação, atividades impressas e visitas domiciliares. 

Quanto as famílias, estas deverão ser avisadas e orientadas quanto aos 

protocolos necessários que estarão sendo realizados dentro da unidade escolar, 

estes protocolos.  

O gestor estará a disposição para sanar as eventuais dúvidas e esclarecimentos 

É necessário que a família sinta a segurança ao enviar seu filho para a unidade 

escolar. A família deverá ser informada sobre os horários de entrada e saída das 

crianças, deverá manter atualizados telefones e endereços  e será informada 

sempre de todos os procedimentos e critérios assumidos pela gestão da escola. 

Proposta de Utilização de outros espaços para aulas e demais práticas: 
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� Aplicar guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para a orientação do 

distanciamento físico nos halls de

� Limitar a utilização de cada banheiro de forma a possibilitar que se mantenha 

distanciamento social de pelo menos 1,5m entre os usuários. 

� Instalar dispensadores com álcool 70% para higienização de assentos sanitários. 

� Os demais espaços da escola, tais como sala de tv, sala de leitura, sala de repouso, 

banheiros etc, também seguirão os mesmos protocolos.

� A sala de repouso contara alem do distanciamento necessário de 1,5 entre os 

colchonetes  haverá  acomodação das crianç

alternados evitando assim o contato, os colchonetes deverão ser higienizados antes e 

após o repouso, mas será usada apenas na fase verde, pois nas demais fases os 

alunos freqüentará apenas o período de aula com o professor.

� A sala de leitura será demarcada com distanciamento e deverá ser evitado o 

compartilhamento de livros e demais itens uns com os outros.  

� A sala de tv também terá marcações e a quantidade de crianças   que não ocupem mais 

de 35% de sua capacidade seguindo

segurança. 

� Os alunos poderá usar o solário, seguindo o distanciamento de 1,5m que será 

demarcado com fitas. 

� Os banheiros devem ser lavados duas vezes ao dia,

� A higienização do assento sanitário deve ser realiza

por no máximo três horas, sendo esta obrigatório.

� A descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada. 

� Os funcionários deverão supervisionar as crianças menores quanto ao uso dos 

banheiros, tanto quanto a

 

• Espaços ou ambiente que serão utilizados

 

� Pátio 

� Sala de TV; 

� Sala de Leitura 
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Aplicar guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para a orientação do 

distanciamento físico nos halls de entrada.  

Limitar a utilização de cada banheiro de forma a possibilitar que se mantenha 

distanciamento social de pelo menos 1,5m entre os usuários.  

Instalar dispensadores com álcool 70% para higienização de assentos sanitários. 

Os demais espaços da escola, tais como sala de tv, sala de leitura, sala de repouso, 

banheiros etc, também seguirão os mesmos protocolos. 

A sala de repouso contara alem do distanciamento necessário de 1,5 entre os 

colchonetes  haverá  acomodação das crianças invertidas, com pés e cabeças 

alternados evitando assim o contato, os colchonetes deverão ser higienizados antes e 

após o repouso, mas será usada apenas na fase verde, pois nas demais fases os 

alunos freqüentará apenas o período de aula com o professor. 

A sala de leitura será demarcada com distanciamento e deverá ser evitado o 

compartilhamento de livros e demais itens uns com os outros.   

A sala de tv também terá marcações e a quantidade de crianças   que não ocupem mais 

de 35% de sua capacidade seguindo o distanciamento exigido pelos protocolos de 

Os alunos poderá usar o solário, seguindo o distanciamento de 1,5m que será 

Os banheiros devem ser lavados duas vezes ao dia, 

A higienização do assento sanitário deve ser realizada antes e após a sua utilização ou 

por no máximo três horas, sendo esta obrigatório. 

A descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada. 

Os funcionários deverão supervisionar as crianças menores quanto ao uso dos 

banheiros, tanto quanto ao uso do vaso sanitário como à lavagem de mãos.

Espaços ou ambiente que serão utilizados 
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Aplicar guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para a orientação do 

Limitar a utilização de cada banheiro de forma a possibilitar que se mantenha 

Instalar dispensadores com álcool 70% para higienização de assentos sanitários.  

Os demais espaços da escola, tais como sala de tv, sala de leitura, sala de repouso, 

A sala de repouso contara alem do distanciamento necessário de 1,5 entre os 

as invertidas, com pés e cabeças 

alternados evitando assim o contato, os colchonetes deverão ser higienizados antes e 

após o repouso, mas será usada apenas na fase verde, pois nas demais fases os 

A sala de leitura será demarcada com distanciamento e deverá ser evitado o 

A sala de tv também terá marcações e a quantidade de crianças   que não ocupem mais 

o distanciamento exigido pelos protocolos de 

Os alunos poderá usar o solário, seguindo o distanciamento de 1,5m que será 

da antes e após a sua utilização ou 

A descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada.  

Os funcionários deverão supervisionar as crianças menores quanto ao uso dos 

o uso do vaso sanitário como à lavagem de mãos. 
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� Solários 

 

 

10 - Proposta de Comunicação aos alunos, responsáveis e funcionários:

• Materiais e meios que serão utilizados

 

�  canais tradicionais de imprensa (televisão e jornais, rádio);

�   utilização de redes sociais  e  das escolas;

�   envio de e-mails para alunos e familiares;

�   disponibilização de informações no site da prefeitura; 

�  canal de atendimento por telefone para dúv

�  envio de mensagens instantâneas aos alunos, pais e responsáveis.

 

11 - Proposta de orientação do ambiente escolar e sinalizações:

• Síntese da proposta 

Dentro da unidade escolar serão sinalizados os ambientes com a distancia exigida 

a circulação das crianças quando necessária. Em vários espaços  da unidade escolar ficarão 

disponíveis álcool em gel, os banheiros contarão com sabonetes líquidos, papel toalha e álcool 

,os mesmos deverão ser lavados duas vezes ao dia, na en

sua higienização realizada a cada três horas no máximo. As mesas de refeitório e sala de 

leitura serão demarcadas, os espaços livres do pátio também receberão marcações evitando 

que as crianças se aglomerem quando estivere

 

• Materiais e meios que serão utilizados

 

� Foram instaladas  pias nas áreas externas, com dispensador de sabonete líquido,  

papel toalha e álcool em gel para a limpeza das mãos;

� Sinalização de rotas nas escolas para que os 
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Proposta de Comunicação aos alunos, responsáveis e funcionários:

Materiais e meios que serão utilizados 

canais tradicionais de imprensa (televisão e jornais, rádio); 

utilização de redes sociais  e  das escolas; 

mails para alunos e familiares; 

disponibilização de informações no site da prefeitura;  

canal de atendimento por telefone para dúvidas e informações; e  

envio de mensagens instantâneas aos alunos, pais e responsáveis. 

 

Proposta de orientação do ambiente escolar e sinalizações: 

Dentro da unidade escolar serão sinalizados os ambientes com a distancia exigida 

a circulação das crianças quando necessária. Em vários espaços  da unidade escolar ficarão 

disponíveis álcool em gel, os banheiros contarão com sabonetes líquidos, papel toalha e álcool 

,os mesmos deverão ser lavados duas vezes ao dia, na entrada e saída das crianças, sendo 

sua higienização realizada a cada três horas no máximo. As mesas de refeitório e sala de 

leitura serão demarcadas, os espaços livres do pátio também receberão marcações evitando 

que as crianças se aglomerem quando estiverem nestas áreas comuns a todos.

Materiais e meios que serão utilizados 

Foram instaladas  pias nas áreas externas, com dispensador de sabonete líquido,  

papel toalha e álcool em gel para a limpeza das mãos; 

Sinalização de rotas nas escolas para que os alunos mantenham distância entre si;

Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto 
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Proposta de Comunicação aos alunos, responsáveis e funcionários: 

 

Dentro da unidade escolar serão sinalizados os ambientes com a distancia exigida para facilitar 

a circulação das crianças quando necessária. Em vários espaços  da unidade escolar ficarão 

disponíveis álcool em gel, os banheiros contarão com sabonetes líquidos, papel toalha e álcool 

trada e saída das crianças, sendo 

sua higienização realizada a cada três horas no máximo. As mesas de refeitório e sala de 

leitura serão demarcadas, os espaços livres do pátio também receberão marcações evitando 

m nestas áreas comuns a todos. 

Foram instaladas  pias nas áreas externas, com dispensador de sabonete líquido,  

alunos mantenham distância entre si; 
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� Distribuição de EPIs e máscaras para os funcionários;

� Tapete com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de entrar na escola, 

e na porta das salas; 

� Desativação de bebedouros com disparo para boca e incenti

garrafinhas individuais. 

� Aquisição de termômetros digitais, totem e aventais

� Fitas para demarcações 

� Adesivos personalizados 

 

 

12 - Proposta de Identificação de alunos para reforço/enturmação

acesso a atividades, defasagens:

• Síntese da Proposta 

Considerando as defasagens de aprendizagem acumuladas ao longo do período de ensino 

remoto, a vulnerabilidade, a dificuldade de acesso à tecnologia, o impacto socioemocional e 

outras demandas advindas do distanciamento à rotina escolar dos alunos e também a 

possibilidade de atendimento aos protocolos sanitários conforme foi supra citado, a escola terá 

o retorno gradual das atividades escolares no dia 5 de Abril, sendo opcional para 0 a 

Os alunos do Nível I e II que estão com dificuldade na realização das atividades não 

presenciais, poderão, caso houver desistência de alunos enturmados, frequentar a Unidade 

Escolar em outras semanas, sendo programado antecipadamente.

  

13 - Proposta de acompanhamento de atividades virtuais (Chat, Centro de Mídias, 

ClassRoom: 

• Síntese da Proposta 

A família que por ventura não se sentir segura em mandar os seus filhos, assinará um termo de 

responsabilidade em desenvolver as atividades de maneira remot

impressas e pelo grupo de WhatsApp monitorado pela professora e coordenadora.
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Distribuição de EPIs e máscaras para os funcionários; 

Tapete com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de entrar na escola, 

Desativação de bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de copos e 

Aquisição de termômetros digitais, totem e aventais 

 

 

Proposta de Identificação de alunos para reforço/enturmação (sem notas, baixo 

acesso a atividades, defasagens: 

Considerando as defasagens de aprendizagem acumuladas ao longo do período de ensino 

remoto, a vulnerabilidade, a dificuldade de acesso à tecnologia, o impacto socioemocional e 

emandas advindas do distanciamento à rotina escolar dos alunos e também a 

possibilidade de atendimento aos protocolos sanitários conforme foi supra citado, a escola terá 

o retorno gradual das atividades escolares no dia 5 de Abril, sendo opcional para 0 a 

Os alunos do Nível I e II que estão com dificuldade na realização das atividades não 

presenciais, poderão, caso houver desistência de alunos enturmados, frequentar a Unidade 

Escolar em outras semanas, sendo programado antecipadamente. 

ta de acompanhamento de atividades virtuais (Chat, Centro de Mídias, 

A família que por ventura não se sentir segura em mandar os seus filhos, assinará um termo de 

responsabilidade em desenvolver as atividades de maneira remota, seguindo as orientações 

impressas e pelo grupo de WhatsApp monitorado pela professora e coordenadora.
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Tapete com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de entrar na escola, 

vo à utilização de copos e 

(sem notas, baixo 

Considerando as defasagens de aprendizagem acumuladas ao longo do período de ensino 

remoto, a vulnerabilidade, a dificuldade de acesso à tecnologia, o impacto socioemocional e 

emandas advindas do distanciamento à rotina escolar dos alunos e também a 

possibilidade de atendimento aos protocolos sanitários conforme foi supra citado, a escola terá 

o retorno gradual das atividades escolares no dia 5 de Abril, sendo opcional para 0 a 3 anos. 

Os alunos do Nível I e II que estão com dificuldade na realização das atividades não 

presenciais, poderão, caso houver desistência de alunos enturmados, frequentar a Unidade 

ta de acompanhamento de atividades virtuais (Chat, Centro de Mídias, 

A família que por ventura não se sentir segura em mandar os seus filhos, assinará um termo de 

a, seguindo as orientações 

impressas e pelo grupo de WhatsApp monitorado pela professora e coordenadora. 
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• Envolvidos  

� Professor responsável pela turma

� Coordenadora da Unidade Escolar : Cínthia Viana Nascimento

14 - Proposta de Comitê de Orientação e Acomp

escola: 

• Síntese da Proposta 

O Comitê será composto pela Equipe Gestora, professores e funcionários  e parceiros da 

Saúde.  

Será elaborada agenda semanal em que os responsáveis farão Acompanhamento das Ações e 

a atualização dos alunos que serão inseridos nesta etapa. 

 

• Envolvidos (Da escola, da saúde, do transporte, Líder de turma, Grêmio, Setor de 

merenda ou empresa etc). Relacionar as funções e Nomes

 

NOMES  

Cínthia Viana Nascimento

Silvia Maria dos Santos 

Roberto Ferreira da Silva

Gisele Cristina Martins 

Camila Cintia de Souza do 

Nascimento 

Maria Helena Brauna Escabora
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Professor responsável pela turma 

Coordenadora da Unidade Escolar : Cínthia Viana Nascimento

 

Proposta de Comitê de Orientação e Acompanhamento de Ações dentro e fora da 

O Comitê será composto pela Equipe Gestora, professores e funcionários  e parceiros da 

Será elaborada agenda semanal em que os responsáveis farão Acompanhamento das Ações e 

ão dos alunos que serão inseridos nesta etapa.  

Envolvidos (Da escola, da saúde, do transporte, Líder de turma, Grêmio, Setor de 

merenda ou empresa etc). Relacionar as funções e Nomes 

FUNÇÃO  

Cínthia Viana Nascimento Coordenadora do Ensino Infantil

Serviços Gerais e Membro do 

Conselho Escolar 

Roberto Ferreira da Silva Serviços Gerais  

Professora 

Camila Cintia de Souza do Professora 

Maria Helena Brauna Escabora Mãe de aluno 
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Coordenadora da Unidade Escolar : Cínthia Viana Nascimento 

anhamento de Ações dentro e fora da 

O Comitê será composto pela Equipe Gestora, professores e funcionários  e parceiros da 

Será elaborada agenda semanal em que os responsáveis farão Acompanhamento das Ações e 

Envolvidos (Da escola, da saúde, do transporte, Líder de turma, Grêmio, Setor de 

SETOR  

Infantil Unidade 

Escolar 

e Membro do Unidade 

Escolar 

Unidade 

Escolar 

Unidade 

Escolar 

Unidade 

Escolar 

Convidada 
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15 - Recursos Financeiros 

A escola ainda não recebeu verbas via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no ano de 

2020, pois, foi criado no final do ano de 2020.

 No entanto, recebeu da Secretaria Municipal de educação 

1 Totem adulto 

1 totem infantil 

1 termômetro digital infravermelho, 

máscaras para os funcionários, 

faceshields para professores e funcionários, 

60 aventais,  

Materiais diversos para higiene, como:

1 Galão de sabonete liquido, 

4 caixas álcool em gel 70%, 

8 caixas álcool líquido, 

10 galões de água sanitária, entre outros. 

Foram feitos aquisição de dispenser de sabonete líquido e de papel toalha.Também recebemos 

uma doação do CMDCA máscaras para as crianças. 

 

16 – Planilha de enturmação e revezamento de aulas presenciais:

• Síntese da Proposta 

 

 

Nayara Ribeiro dos Santos de Lima
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recebeu verbas via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no ano de 

2020, pois, foi criado no final do ano de 2020. 

No entanto, recebeu da Secretaria Municipal de educação  

1 termômetro digital infravermelho,  

 

faceshields para professores e funcionários,  

Materiais diversos para higiene, como: 

10 galões de água sanitária, entre outros.  

tos aquisição de dispenser de sabonete líquido e de papel toalha.Também recebemos 

uma doação do CMDCA máscaras para as crianças.  

Planilha de enturmação e revezamento de aulas presenciais: 

Nayara Ribeiro dos Santos de Lima Mãe de aluno 

Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto 

SP 

recebeu verbas via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no ano de 

tos aquisição de dispenser de sabonete líquido e de papel toalha.Também recebemos 

Convidada 
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BERÇÁRIO 

Grupos 1º 

quinzena 

2º 

quinzen

1 x  

2  x

Observação: O berçário será dividido em 2 grupos de 4 alunos, sendo que frequentarão a 

unidade escolar por 15 dias, sendo esses meio período.

durante aquela semana, receberá as orientações das atividades a serem realizadas pelo grupo 

do WhatsApp e impressa. 

 

MATERNAL I E II 

Grupos 1º 

semana 

2º semana

1 x 

2  

3  

Observação: As salas foram divididas em três grupos que corresponde em 35% do total da sala 

que dará em média 4 alunos por sala. Cada grupo permanecerá na escola durante uma 

semana e ao final do grupo 3, inicia

Aos alunos que não estarão na escola durante aquela semana, receberá as orientações das 

atividades a serem realizadas pelo grupo do WhatsApp e impressa.

 

NÍVEL I E II 

Grupos 1º 

semana 

2º semana

1 x 

2  

3  
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2º 

quinzena 

1º 

quinzena 

2ª 

quinzena 

1ª 

quinzena

 x  x 

x  x  

Observação: O berçário será dividido em 2 grupos de 4 alunos, sendo que frequentarão a 

unidade escolar por 15 dias, sendo esses meio período. Aos alunos que não estarão na escola 

durante aquela semana, receberá as orientações das atividades a serem realizadas pelo grupo 

2º semana 3º semana 4ª semana 5ª 

semana

  x  

x   x

 x   

Observação: As salas foram divididas em três grupos que corresponde em 35% do total da sala 

que dará em média 4 alunos por sala. Cada grupo permanecerá na escola durante uma 

semana e ao final do grupo 3, inicia-se novamente o grupo 1 e assim sucessivamente.

Aos alunos que não estarão na escola durante aquela semana, receberá as orientações das 

atividades a serem realizadas pelo grupo do WhatsApp e impressa. 

2º semana 3º semana 4ª semana 5ª 

semana

  x  

x   x

 x   

Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto 
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quinzena 

2ªquinzena 

 

x 

Observação: O berçário será dividido em 2 grupos de 4 alunos, sendo que frequentarão a 

Aos alunos que não estarão na escola 

durante aquela semana, receberá as orientações das atividades a serem realizadas pelo grupo 

5ª 

semana 

6ª 

semana 

  

x  

 x 

Observação: As salas foram divididas em três grupos que corresponde em 35% do total da sala 

que dará em média 4 alunos por sala. Cada grupo permanecerá na escola durante uma 

assim sucessivamente. 

Aos alunos que não estarão na escola durante aquela semana, receberá as orientações das 

5ª 

semana 

6ª 

semana 

  

x  

 x 
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Observação: As salas foram divididas em três grupos que corresponde em 35% do total da sala 

que dará em média 6 alunos por sala. Cada grupo permanecerá na escola durante uma 

semana e ao final do grupo 3, inicia

Aos alunos que não estarão na escola durante aquela semana, receberá as orientações das 

atividades a serem realizadas pelo grupo do WhatsApp e impressa.

Turma Área m2 

Berçário 1 58,43 

Maternal I A 58,3 

Maternal I B 58,3 

Maternal II 58,3 

Nível I A 36,20 

Nível I B 36,20 

Nível II A 36,20 

 

Considerações Finais  

 Há  um consenso de que as medidas de distanciamento social e de intensificação dos 

procedimentos de higiene serão fundamentais para que o retorno às aulas não contribua para 

que haja aumento no número de infectados pelo Novo Corona vírus.  

 Nessa perspectiva, é de vital importância ressaltar que essas medidas nos Protocolos 

devem ser cumpridas rigorosamente. 
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Observação: As salas foram divididas em três grupos que corresponde em 35% do total da sala 

que dará em média 6 alunos por sala. Cada grupo permanecerá na escola durante uma 

semana e ao final do grupo 3, inicia-se novamente o grupo 1 e assim sucessivamente.

Aos alunos que não estarão na escola durante aquela semana, receberá as orientações das 

atividades a serem realizadas pelo grupo do WhatsApp e impressa. 

 

 

Nº alunos 

matriculados 

Projeção de 

alunos 

atendidos 

(35%) 

Projeção de 

alunos 

atendidos 

(70%) 

9 4 6 

14 5 12 

14 5 12 

18 6 16 

19 6 16 

19 6 16 

21 7 18 

 

Há  um consenso de que as medidas de distanciamento social e de intensificação dos 

procedimentos de higiene serão fundamentais para que o retorno às aulas não contribua para 

que haja aumento no número de infectados pelo Novo Corona vírus.   

iva, é de vital importância ressaltar que essas medidas nos Protocolos 

devem ser cumpridas rigorosamente.  

Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto 

SP 

Observação: As salas foram divididas em três grupos que corresponde em 35% do total da sala 

que dará em média 6 alunos por sala. Cada grupo permanecerá na escola durante uma 

novamente o grupo 1 e assim sucessivamente. 

Aos alunos que não estarão na escola durante aquela semana, receberá as orientações das 

Projeção de Projeção de 

alunos 

atendidos 

(100%) 

9 

14 

14 

18 

19 

19 

21 

Há  um consenso de que as medidas de distanciamento social e de intensificação dos 

procedimentos de higiene serão fundamentais para que o retorno às aulas não contribua para 

iva, é de vital importância ressaltar que essas medidas nos Protocolos 
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Pensando no bem estar do aluno, familiares e colaboradores da unidade escolar, caso 

ocorra o retorno das aulas presenciais ressaltamos que será viáve

de 3 anos, no caso Nível I e II, desta Unidade Escolar. Os alunos menores, requerem cuidados 

especificamente  o contato físico direto, como banho, troca entre outros, sendo impossível 

cumprir os protocolos de distanciamento soci

 Este plano poderá sofrer alterações e complementações em novas versões conforme as 

orientações e mudanças do cenário epidemiológico da COVID

legislações.  

“Façamos da interrupção um caminhonovo.

Da queda, um passo de dança.

Da procura, um encontro!”

 

 

 
 
Pereira Barreto/SP, 26 de Fevereiro de 2021
 
 

 
 
 Coordenador(a) de escola  Cínthia Viana Nascimento
  
__________________________________
Supervisor(a) de Ensino 
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Pensando no bem estar do aluno, familiares e colaboradores da unidade escolar, caso 

ocorra o retorno das aulas presenciais ressaltamos que será viável o retorno de alunos acima 

de 3 anos, no caso Nível I e II, desta Unidade Escolar. Os alunos menores, requerem cuidados 

especificamente  o contato físico direto, como banho, troca entre outros, sendo impossível 

cumprir os protocolos de distanciamento social.  

Este plano poderá sofrer alterações e complementações em novas versões conforme as 

orientações e mudanças do cenário epidemiológico da COVID-19, considerando novas 

Façamos da interrupção um caminhonovo. 

Da queda, um passo de dança. 

Do medo, uma escada 

Do sonho, uma ponte 

Da procura, um encontro!” 

- Fernando Sabino 

SP, 26 de Fevereiro de 2021 

 
 

 
 

 
Cínthia Viana Nascimento  

  
__________________________________   
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Pensando no bem estar do aluno, familiares e colaboradores da unidade escolar, caso 

l o retorno de alunos acima 

de 3 anos, no caso Nível I e II, desta Unidade Escolar. Os alunos menores, requerem cuidados 

especificamente  o contato físico direto, como banho, troca entre outros, sendo impossível 

Este plano poderá sofrer alterações e complementações em novas versões conforme as 

19, considerando novas 
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Membros da Comissão: 

 

NOMES  

Cínthia Viana Nascimento 

Silvia Maria dos Santo 

Roberto Ferreira da Silva 

Gisele Cristina Martins 

Camila Cintia de Souza do 

Nascimento 

Maria Helena Brauna Escabora 

Nayara Ribeiro dos Santos de 

Lima 
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FUNÇÃO  Assinatura

Coordenadora do Ensino 

Infantil 

 

 

Serviços Gerais e Membro 

do Conselho Escolar 

 

Serviços Gerais  

Professora  

Professora  

 Mãe de aluno  

Mãe de aluno  
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Assinatura 


