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Proposta de Retomada das Aulas Presenciais 

Apresentação 

 

1 - Dados da Unidade Escolar: 

Nome da Unidade Escolar – CRECHE ESCOLA PROFESSORA ROSE FACHINI  

Endereço – Avenida Pereira Barreto, 3140 – Jardim Paraiso, Pereira Barreto/SP  

Coordenador de Escola – CIDMAR VICENTIN DA SILVA 

Tipo de Segmento – Ensino Infantil – Creche – 0 a 3 anos.  

Total de Classes/Alunos por segmento: 

 

2 – Dados do Prédio da Unidade Escolar: 
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Dados do Prédio: 
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3 - Módulo de Funcionários: 

Quantos Funcionários por categoria na Unidade Escolar: 

Categoria/ Função Quantidade total do quadro Quantidade em grupo de risco 
(com atestado médico) 

Professor Coordenador 01 00 

Professor Educação Infantil 09 00 

Merendeiras 02 00 

Serviços Gerais 03 01 

Inspetor  00 00 

Estagiários  04 00 

Mirins  04 00 

 

4 – Antes de sair de casa e comunicação 

 Realizar reunião presencial ou pelos meios virtuais entre a equipe gestora e os pais/responsáveis. 

Os gestores orientarão os mesmos quanto aos procedimentos necessários a serem adotados por estes em 

relação aos filhos, conforme determina as orientações da Undime, sobretudo no que tange à aferição da 

temperatura corporal antes de enviá-los à escola. Caso verifique que o mesmo esteja com temperatura igual 

ou superior a 37,5º C, não enviar o (a) filho para escola e procurar os serviços de saúde. Adotar o mesmo 

procedimento no retorno aos lares. Foram informados também que o atendimento aos pais será 

prioritariamente por canais digitais (telefone, aplicativo e/ou reuniões online).  

 Nesta referida reunião, os pais e responsáveis serão orientados sobre as regras de funcionamento 

da unidade escolar na reabertura, protocolos sanitários, calendário escolar de retorno, horário de 

funcionamento e organização da turma. 

 

5- A caminho da escola – transporte escolar 

 Não temos nenhum estudante que utilize o transporte público. Todos eles realizam o trajeto 

casa/creche/casa trazidos pelos pais em veículos particulares ou a pé. Os pais foram orientados a enviar os 

filhos para a escola usando devidamente a mascará de proteção no caso das crianças acima de 2 anos, do 

qual a escola irá fornecer uma para cada criança.  

 

6- Preparação do ambiente escolar para a chegada dos estudantes na escola  

 

 Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por muitas 

pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, maçanetas e puxadores de porta, corrimões, interruptores 

de luz, torneiras de pias e de bebedouros), antes do início das aulas em cada turno e sempre que necessário, 

de acordo com as indicações da Nota Técnica 22/2020 da Anvisa;  

- Higienizar os banheiros e lavatórios antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo a cada três horas;  
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- Fazer sinalização na parte externa da escola com distanciamento de 2 metros para que as crianças 

realizem a entrada com segurança; 

- Organizar as salas de aulas e as carteiras, respeitando o distanciamento de 1,5 metro;  

- Separar uma sala ou uma área arejada e ventilada para isolar pessoas que apresentem sintomas até que 

possam voltar para casa e caso seja necessário a utilização de mais de uma pessoa manter o 

distanciamento de 1,5m e após a desocupação da sala, mantê-la arejada, com portas e janelas abertas, 

sem ocupação por 2 horas, para possibilitar a dissipação da aerossolização.  

- Monitorar todos os espaços e deslocamento dos alunos dentro do espaço escolar; 

- Realizar o treinamento de professores, servidores e responsáveis pela limpeza dos protocolos sanitários 

no contexto da COVID 19; 

 

7- Entrada e Saída de Alunos: 

 A escola conta com apenas uma entrada para alunos, sendo o portão nº 01 localizado na avenida 

Pereira Barreto. No retorno às aulas presenciais, os mesmos entrarão por este portão, conforme segue: 

 Berçários das 7h50m às 8h 

 Maternal I das 8h às 8h10m 

 Maternal II- das 8h10m às 8h20m 

Os alunos entrarão e sairão pelo portão nº 01. Na referida calçada, serão feitas demarcações com 

adesivo plástico na cor amarela, indicando o espaçamento de 1,5 metros, conforme determina os protocolos 

de afastamento físico dos órgãos de saúde pública, embasado nas orientações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

No referido portão de entrada do período matutino e vespertino, a funcionaria de Serviços gerais Liz 

Kelly de Souza Ferreira de Brito será encarregada de aferir a temperatura das crianças e a uma estagiaria 

Larissa Umbelino de Almeida se incumbirá de organizar o distanciamento físico dos pais e alunos nas filas.   

Após aferir a temperatura corporal dos estudantes, o mesmo faz a higienização das mãos e passa pelo 

tapete sanitizantes contendo hipoclorito de sódio (água e água sanitária) os quais servirão para desinfecção 

dos calçados.  

Durante a permanência da criança na escola, verificado que algum deles esteja com  37,5º C ou 

mais, o mesmo será conduzido para uma sala de isolamento (sala de brinquedoteca), previamente 

preparada para tal, aguardando a presença da família. 

  

8 - Organização de Sala de Aula: 

As salas de aulas serão organizadas com até 35% dos alunos quando o município estiver na fase 

Vermelha e laranja, 70% na fase amarela e 100% na fase verde da capacidade total, perfazendo em 

média 06 (seis) na fase vermelha e laranja, 13 alunos na fase amarela e todos os alunos na fase verde. 

   

 Número de salas da Unidade Escolar 

A escola conta com 07 salas de aulas, sendo 05 no período matutino e 02 no período vespertino.  
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 Orientações e precauções adotadas 

Serão recepcionados pelos professores de cada uma das salas de aulas, que estarão à espera dos 

estudantes. Nas salas, os professores farão a higienização das mãos dos estudantes com álcool gel 

70%  (cada professor terá um frasco com o produto). Além disso, foram instalados dispensers de álcool 

em gel 70% em locais estratégicos (Sala dos professores, Corredores, fraldário, banheiros e cozinha). 

Nos banheiros dos estudantes, além do dispenser de álcool em gel, foram instalados dispenser de 

sabonete líquido e papel toalha.  

 

 Orientações para o Banho  

 

 Os cuidadores das crianças deverão higienizar as mãos, imediatamente antes de tocarem 
em cada criança; 

 As banheiras deverão ser lavadas imediatamente após o uso com água e sabão; 

 Higienização das paredes e chão a cada banho, com: água sanitária ou borrifador álcool 

70% líquido;  

 Higienização das banheiras após cada uso com álcool 70º ou lavar com água e sabão; 

 Usar somente Sabonete líquido;  

 Escova de cabelo individual;  

 Toalha individuais higienizadas todos os dias.  

 

 Orientações para o Troca de Fraldas/roupas e sala de repouso  

 

 Higienização das paredes e chão a cada troca de fraldas, com: água sanitária ou borrifador 

álcool 70% líquido; 

 Lençol para dormir, higienizado e trocado diariamente; 

 Limpeza constante dos Colchonetes utilizados pelas crianças; 

 Para crianças que utilizam babador, os babadores ou toalhas são individuais e deverão 

ser trocados assim que estiverem sujos. Troque a roupa das crianças sempre que 

necessário; 

 Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), tapetes de estimulação e todos 

os objetos de uso comum antes do início das aulas de cada turno e sempre que possível, 

de acordo com a Nota Técnica 

Quanto ao uso da máscara, os professores estarão com sacos plásticos para acondicionar a mesma 

após o uso.  

No interior das salas de aulas, as carteiras e cadeiras destinadas aos estudantes serão previamente 

demarcadas de modo a obedecer aos protocolos de afastamento físico preconizados:  

 

 9- Entrada de servidores  

  Os professores e servidores entrarão pelo mesmo portão, onde serão recepcionados pela 

funcionaria Liz Kelly de Souza Ferreira de Brito, que fará a aferição da temperatura de todos e solicitará 

aos ingressantes que façam a assepsia das mãos utilizando o totem de álcool em gel 70%, fixado na 
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entrada.  Caso apresentem temperatura superior a 37,5º C, não será permitida a entrada. Os servidores 

ao adentrar o espaço escolar deverão estar usando máscara de tecido e face shield (protetor de face) 

durante sua jornada laboral presencial. 

 Na sala dos professores, o mobiliário será organizado a respeitar o distanciamento mínimo 

estabelecido pelos órgãos de saúde pública, cujo interior será equipado com mesa e cadeiras com o 

atendimento máximo de 05 professores, mantendo o distanciamento de 1,5 metro entre eles.  

 Será exigido o uso dos EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade, 

principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos 

ou livros e aferição de temperatura.  

 Os professores deverão se dirigir às salas de aulas, cinco minutos antes do início das aulas para 

recepção dos alunos, munidos de frasco de álcool individual, para procederem a higienização das mãos 

dos estudantes, principalmente quando retornarem dos sanitários e sempre que julgar necessário. 

 Além desses procedimentos apontados, no que se refere especificamente as merendeiras, será 

disponibilizado um espaço, para que os mesmos possam trocar os equipamentos de EPI. 

 

10 - Alimentação/merenda: 

 O professor fará o acompanhamento dos estudantes desde a saída da sala de aula até que estes 

se sentem diante dos pratos já dispostos nas mesas.  

 A alimentação dos alunos ocorrerá em dois momentos em cada período, sendo:  

Período Matutino  

1º intervalo às 10h: para alunos do maternal I  

2º intervalo às 10h30min: para alunos do maternal II 

Os alunos dos berçários se alimentam as 10h na própria sala de aula. 

Período Vespertino  

1º intervalo às 15h00min 

2º intervalo às 15h30min 

Os alunos dos berçários se alimentam as 15h na própria sala de aula. 

 Atendendo as orientações do setor de merenda escolar do município, propomos que a refeição seja 

servida no prato, previamente dispostos nas mesas do refeitório, em forma de ziguezague, obedecendo 

o distanciamento físico de 1,5 metro. Entre um intervalo e outro, as instalações físicas do refeitório serão 

higienizadas para recepção das outras turmas, obedecendo a mesma logística.  

 Fazer a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% após tossir, espirrar, usar o 

banheiro, manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo ou objetos de trabalho 

compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e após a colocação da máscara. 

 Será exigido o uso dos EPIs necessários aos funcionários para manuseio e manipulação de 

alimentos;  

 Também serão orientadas as famílias que cada criança deve trazer seu próprio copo, bem como a 
não utilizar objetos compartilhados que não sejam higienizados antes do uso;  
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11- Nas salas de aulas:  

- Manter o distanciamento de 1,5 metros;  

- Estudantes devem permanecer de máscara durante sua permanência na escola no caso do maternal 

I e II.  

- Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque nas 

maçanetas e fechaduras;  

- Evitar o uso de ventilador e ar-condicionado. Caso seja necessário utilizar o ar condicionado como 

a única opção de ventilação, instalar e manter filtros limpos; 

- Higienizar bancadas, equipamentos e utensílios antes de cada aula e de outros espaços de 

realização de atividades práticas;  

- Estudantes não podem compartilhar objetos e materiais, como livros, brinquedos, chupetas ou 

qualquer outro utensílio de uso individual.  

 

12 – Utilização de outros espaços para aulas e demais práticas: 

 Síntese  

 Caixa de areia: 

Será utilizada com atividades individuais, sempre evitando aglomerações e respeitando o 

distanciamento de 1,5 metro. 

 Parquinho Externo: Não será permitido a utilização do mesmo. 

 Brinquedoteca: Não será permitido a utilização do mesmo 

 Sala de Obstáculos: Não será permitido a utilização do mesmo 

 

 Espaços ou ambiente que serão utilizados 

 Sala de aula; 

 Sala de Tv, 

 Áreas externas; 

 Banheiros; 

 Fraldário; 

 Refeitório; 

 Dormitórios. 

 

13 – Orientação geral regular do ambiente escolar e sinalizações: 

 Síntese  

Nas proximidades da escola, os pais e alunos serão orientados sobre a utilização do ambiente 

escolar (maternal I e II), quanto: a higienização das mãos próxima ao portão de entrada, uso do 

banheiro, e conduta até as salas. Durantes a permanência na escola, os alunos serão orientados 

de todas as normas recomendadas, para o uso dos ambientes do prédio escolar, bem como do 

fazer a higienização das mãos, uso de máscaras, uso do copo individual para água, e toalhas de 

papel, distribuição da merenda escolar seguindo demarcações e lugares para sentar no refeitório, 

utilização dos banheiros. 
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Materiais e meios que serão utilizados 

Álcool líquido e gel 70%, papel toalha, copos descartáveis, demarcação do chão para manter o 

distanciamento social, vídeos educativos, rodas de conversas, comunicados aos pais, ligações para 

família (caso haja necessidade), publicações nos grupos midiáticos. 

 

14- Banheiros:  

- Orientar e Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% após usar o 

banheiro,  

- Limitar a quantidade máxima de pessoas no banheiro, três alunos de cada vez e acompanhados 

por um adulto. Conforme o tamanho do banheiro e o número de pias, respeitando o distanciamento de 

1,5 metro e evitando aglomeração;  

- Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, 

a cada três horas;  

- Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com segurança;  

- Higienizar as superfícies que são tocadas por muitas pessoas (maçanetas, puxadores de porta, 

torneiras, pias), antes do início das aulas em cada turno e sempre que necessário.  

 

15 - Identificação de alunos para enturmação: 

 Síntese:  

A comissão escolar, após avaliar as instalações físicas da escola, concluiu que será feito rodizio a 

cada 15 dias os alunos, no qual serão divididos 03 grupos com a seguinte nomenclatura (ciranda, 

musical, sementinhas). Portanto as crianças serão indicadas para o retorno presencial conforme as os 

nomes previamente divulgado as famílias. As crianças que não forem atendidas no presencial 

continuará recebendo sugestões de atividades remostas enviado as famílias, via material impresso e 

whatsApp.  

 

Sala Área m² Turma Nº de alunos 
matriculados 

Projeção de 
alunos 

atendidos 
(fase 

vermelha ou 
laranja) 35% 

Projeção de 
alunos 

atendidos 
(fase 

amarela) 
70% 

Projeção de 
alunos 

atendidos 
(fase verde) 

100% 

Berçários  29,89 m² Berçário A 09 05 09 09 

Sala 01 29,89 m² Berçário B 08 04 08 08 

Sala 03 29,89 m² Maternal IA 18 06 12 18 

Sala 04 29,89 m² Maternal IB 18 06 12 18 

Sala 05 29,89 m² Maternal IIA 18 06 12 18 

Sala 05 29,89 m² Maternal IIB 15 05 10 15 

Sala 06 29,89 m² Maternal IIC 14 05 10 14 
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16 – Término do Período – Saída dos alunos 

 Síntese:  

 

A saída dos alunos será feita de forma individual. Conforme os pais forem chegando uma estagiária 

busca a criança até a sala de aula, enquanto os pais aguardam nas marcações feita na área externa 

da creche, evitando aglomerações. 

17- Acompanhamento de atividades não presenciais (Bloco de Atividades) 

 Síntese  

 Os alunos que não estiverem no presencial, as famílias continuarão recebendo os blocos de 

atividades, para que possam estar desenvolvendo junto aos seus filhos as sugestões de atividades e 

brincadeiras ofertadas pelos professores, principalmente através do grupo de WhatsApp. 

 

 
 

18 - Comitê de Orientação e Acompanhamento de Ações dentro e fora da escola: 

 Síntese  

Foi criado em 2020 o Comitê Escolar de Orientação e acompanhamento de Ações dentro e fora da 

escola para que possa estar avaliando o desenvolvimento da flexibilização de retorno às aulas 

presenciais, bem como, zelando e protegendo, através de ações e atitudes já mencionadas aqui e 

dos protocolos da saúde, a vida das nossas crianças e de seus familiares, bem como de todos os 

professores e servidores da escola.  

 

 

 

 

 

Categoria/ Função Identificação 

Professor readaptado Não temos na unidade 

Professor do grupo de risco Não temos na unidade 

Professor Auxiliar Não temos na unidade 

Categoria/ Função Identificação 

Coordenador da Unidade escolar: Cidmar Vicentin da Silva  

 

Representantes dos Professores 
 

Adriana Vicentin da Silva Garcia  
Claudineia de Brito Fernandes . 

 

Representante dos Funcionários: Márcia José Soares Correa 
 

Representantes dos Pais 
 

Laís Estela Neves Molina Seki 
Aline da Silva Maia  

 
 Representante do Conselho de Escola 
 

Liz Kelly de Souza Ferreira de Brito  
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19 -  Descrição dos itens de higiene e proteção individual disponíveis projetados para retorno.  

 

 Síntese  

Em cada sala de aula haverá um frasco com álcool em gel. Nos banheiros masculino e feminino, 

tanto dos alunos, quanto dos professores, teremos os mesmos produtos. 

Os gestores, funcionários e professores terão a máscara “face shield “ e outra de tecido ou similar, 

os alunos deverão usar a máscara de tecido ou similar. 

Serão fornecidos materiais de higiene (sabonete líquido, álcool em gel, toalha descartável, avental 

e luva descartável  para atender a demanda. 

 Copos descartáveis; 

 Álcool higienizador; 

 Papel toalha; 

 Sabonete líquido; 

 Hipoclorito de sódio; 

 Máscaras de tecidos; 

 Máscara face shield; 

 Luva descartável; 

 Avental; 

 Totem; 

 Tapete sanitizante. 

 

20- Sistema de informação 

 A escola fará os registros de casos confirmados ou suspeitos a Secretaria Municipal de Educação 

ao qual encaminhará para o Setor de Saúde responsável pela unidade escolar.  

 

21 - Plano financeiro descritivo dos materiais para o retorno as aulas presenciais. (PDDE) 

 A escola, além dos materiais de EPI (Equipamento de Proteção Individual) fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, já havia adquirido no início da pandemia, com recursos do PDDE 

paulista, materiais de higiene (álcool em gel 70°, dispenser para álcool e sabonete líquido, suportes para 

papel toalha. Hoje a escola conta com materiais em quantidade suficiente para atender a demanda no 

retorno às aulas presenciais nos moldes que estamos propondo no presente plano.  

 
                   Pereira Barreto/SP, 15 de fevereiro de 2021 

 
 
_____________________________                                      ________________________________ 
           Cidmar Vicentin da Silva                                                        Silmara Vania Muniz da Silva  
        Coordenador Pedagógico da Escola                                                                Supervisora de Educação Infantil 
 

 
_______________________________ 

Eliana C. Esperança de C Ferreira  
Diretora de Departamento Infantil 
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Parecer da Comissão Escolar no enfrentamento a Covid19: 
 
 
 
 
 

Após analisar criteriosamente o plano de intenção de retorno as aulas presenciais na educação infantil 

modalidade creche desta unidade escolar, a comissão OPTOU EM APROVAR APENAS O RETORNO DAS 

CRIANÇAS DE MATERNAL II (3 ANOS) com rodizio conforme item 8 e 15 deste plano. E posteriormente 

conforme análise da comissão municipal e escolar no enfrentamento a Covid19 e também os indicadores 

da Secretaria Municipal da Saúde os demais grupos poderão ser acrescentados no rodizio. 

A comissão entende que por se tratar de crianças muito pequenas nas quais necessitam 

periodicamente do auxílio de um adulto para orientar em suas necessidades básicas e levando 

prioritariamente as questões de distanciamento social, constante higienização das crianças, do ambiente 

escolar e prezando pela vida, se faz necessário um retorno gradual e seguro para todos. 

 
 
 
 

Pereira Barreto/SP, 24 de fevereiro de 2021 
 
 
 
 
_____________________________                                      ________________________________ 
            Cidmar Vicentin da Silva                                                    Adriana Vicentin da Silva Garcia 
        Coordenador Pedagógico da Escola                                                                Representantes dos Professores                 

 
 
 
 
_____________________________ 
    Laís Estela Neves Molina Seki                                                  
      Representante dos Pais  

 
 
 
_____________________________                                          ________________________________ 
    Márcia José Soares Correa                                                       Liz Kelly de Souza Ferreira de Brito 
     Representante dos Funcionários                                                                      Representante do Conselho de Escola 

  

 

           

_____________________________ 
Aline da Silva Maia 

Representante dos Pais 

                    
________________________________ 

Claudineia de Brito Fernandes 
Representante dos Professores                                

Representantes dos Professores 
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