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PLANO DE RETORNO DAS ATIVIDADE PRESENCIAIS 2022

1- Dados de Identificação da Instituição de Ensino

1.1 – Nome: Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, UEIIA/UFSM

2- Apresentação

As atividades presenciais com as crianças na Unidade de Educação Infantil Ipê

Amarelo estão previstas para iniciarem a partir do dia 21 de fevereiro de 2022, pautadas

por uma ética da responsabilidade, com o cuidado de si e do outro, prevenindo e

eliminando riscos que possam comprometer a saúde de todos.

Após a aprovação do Plano de Contingência da UEIIA pelo COE-E (2021), este

Plano de retorno apresenta a operacionalização da nossa proposta de retorno presencial

para o ano letivo de 2022 , e nos colocamos à disposição para continuar dialogando,

avaliando e intensificando os cuidados para reduzir os riscos que possam comprometer a

saúde dos nossos servidores, terceirizados, crianças, alunos da graduação e

pós-graduação e famílias.



3- Atividades de planejamento, operacionalização e presencialidade por fase

Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3

Data Janeiro/2022 Fevereiro e Março/2022 Abril/2022

Ações - Manutenção da infraestrutura
da Unidade e retorno dos
servidores e professoras

terceirizadas

- Organização e
efetivação do retorno
presencial

- Previsão de
retorno
integral

Fase 1

Janeiro/ 2022

3.1  Manutenção da Infraestrutura da UEIIA

Atividades realizadas nesse período: reforma da casinha da árvore, revisão e

reforma dos balanços da pracinha, limpeza da caixa de areia, corte de grama,

higienização dos espaços externos, escovão nos espaços internos da UEIIA, organização

dos materiais nas salas referência.

3.2 Retorno presencial e/ou híbrido dos servidores e professoras terceirizadas,

conforme Resoluções da UFSM e a colaboração destes em cada fase

Quadro 1: Retorno dos servidores e professoras terceirizadas por fase

Número de colaboradores(as) Categoria
profissional

Fase

Maria Talita Fleig Professora Fase 1, 2,3

Juliana Goelzer Professora Fase  1, 2, 3



Daliana Loffler Professora Fase 1, 2, 3

Vívian Jamile Beling Professora Fase 1, 2 ( Licença gestante)
Fase 3

Cláucia Honnef Professora Fase 1
Fase 2, 3 (Licença Capacitação)

Joze Medianeira dos Santos de
Andrade

Professora Fase 2, 3

Jucemara Antunes Professora Fase 2, 3

Ana Carla Bayer da Silva Professora Fase 1, 2, 3

Ana Paula Rampelotto Professora Fase 1. 2, 3

Angelita Maria Machado Professora Fase 1, 2, 3

Karine Weber Professora Fase 1, 2, 3

Sabrina Marafiga Cardoso Da
Silva

Professora Fase 1, 2, 3

Suelem Righi Schio Professora Fase 1, 2, 3

Vanessa Canabarro Professora Fase 1, 2, 3

Jovaneli Lara Xavier Siqueira da
Rosa

Pedagoga Fase 1, 2, 3

Camila Sehnem Pedagoga Fase 2, 3

Elci Marizete Pereira de Vargas Técnica em
Assuntos

educacionais

Fase 2, 3

Liliam Helena Batista da Silva Assistente em
administração

Fase 1, 2, 3

Ataísa Antonia Perin Assistente em
administração

Fase 1, 2

Susana Berleze De Pelegrini Nutricionista Fase 1, 2, 3

Camila Schmitt da Silva Pires Psicóloga Fase 2, 3

Michaela Nogueira Lampert Streit Enfermeira Fase 1, 2 (Licença saúde)



3.2.1 - Os servidores técnicos-administrativos em educação

Finalizamos o ano letivo de 2021 com o retorno integral dos servidores

técnicos-administrativos, passando a híbrido conforme a Normativa N. 041, de 12 de

janeiro de 2022 e, sempre serão seguidas as normativas da UFSM.

3.2.2 - Os servidores docentes EBTT

Devido ao limitado espaço físico e com objetivo de não causar aglomeração, o

retorno será gradual, sendo que 50% dos servidores deverão cumprir sua jornada

presencial na parte da manhã, e o restante na parte da tarde. O restante da carga horária

será cumprida de modo remoto, atendendo também a Normativa N. 041, de 12 de

janeiro de 2022.

3.2.3 - Professores terceirizados

Devido ao limitado espaço físico e com objetivo de não causar aglomeração, o

retorno será gradual, sendo que 50% dos terceirizados deverão cumprir sua jornada

presencial na parte da manhã, e o restante na parte da tarde. O restante da carga horária

será cumprida de modo remoto, conforme acordo com a empresa contratada.

3.2.4 - Funcionários terceirizados da limpeza, cozinha, portaria, banheiros,
lavanderia

As contratações de terceirizados da limpeza, cozinha, portaria, banheiros e

lavanderia na UEIIA são por postos de trabalho e estes realizarão sua jornada, de acordo

com a carga horária contratada.

3.2.5- Estagiárias CAED

O retorno presencial será conforme a necessidade do trabalho presencial, ou

seja, prioritariamente para o atendimento às crianças e, se necessário, para alguma

https://portal.ufsm.br/documentos/download.html?action=arquivosIndexados&download=false&id=13930812
https://portal.ufsm.br/documentos/download.html?action=arquivosIndexados&download=false&id=13930812
https://portal.ufsm.br/documentos/download.html?action=arquivosIndexados&download=false&id=13930812
https://portal.ufsm.br/documentos/download.html?action=arquivosIndexados&download=false&id=13930812


reunião , sendo que atividades de planejamento, registro, estudo e produção científica1

poderão ser realizadas no remoto.

3.2.6 Bolsistas

O retorno presencial será conforme a necessidade do trabalho presencial, ou

seja, prioritariamente para o atendimento às crianças.

Fase 2

Fevereiro e Março de 2022

4 Organização e efetivação do retorno presencial

Considerando a aprovação e liberação COE/UFSM para o retorno das atividades

letivas presenciais em 2021 para o retorno presencial das atividades letivas de 2022

estão/foram realizadas as seguintes ações:

- Reuniões da Comissão de Biossegurança da UEIIA;

- Atualização do Plano de Retorno para 2022;

- Reunião geral com as famílias no dia 09 de fevereiro de 2022;

- Elaboração e envio de formulário, para as famílias, referente a autorização e
verificação sobre o turno de atendimento à criança;

- Previsão de retorno presencial das crianças, de forma parcial manhã ou parcial tarde em
14/02/2022.

4.1 - Retorno presencial das crianças

Quadro 2 Informações de funcionamento por turmas:

Nível de ensino Número
mínimo de

crianças por
turma

Número
máximo de

crianças por
turma

Horário de
funcionamento

1 As reuniões e formações continuarão acontecendo semanalmente com a equipe da gestão, servidores
docentes e técnicos-administrativos em educação e professoras terceirizadas de forma remota; no entanto,
não no espaço da UEIIA, tendo em vista que esta não possui condições de infraestrutura e equipamentos
eletrônicos para tal trabalho



1 Turma(s) de berçário 1 4 a 6 8h às 12h e das 13h às 17h

2 Turmas multi-idades 1 6 a 102 8h às 12h e das 13h às 17h

As turmas serão atendidas no turno da manhã e no turno da tarde, sendo que as

famílias com vaga integral da criança poderão optar por um dos turnos de atendimento

para a criança, tendo em vista os cuidados necessários e as observação das condições

sanitárias exigidas devido a situação pandêmica que ainda vivemos. A ampliação

gradativa dos turnos de atendimento e do número de crianças por turma dependerá das

especificidades de cada turma, condições sanitárias e de recursos humanos para tal.

4.1.2 Proposta de retorno das crianças

- A chegada das crianças acontecerá de forma gradativa, respeitando-se a especificidade

de cada turma.

- Iniciaremos o processo de acolhimento com as crianças maiores de 4 a 5 anos (1ª

semana - 21/02/2022), depois acolhemos as crianças de 3 a 4 anos (2ª semana -

02/03/2022), na sequência serão recebida as crianças de 1 a 3 anos (terceira semana -

07/03/2022) e por fim receberemos as crianças de  4m a 1 ano (4ª semana - 14/03/2022).

- O período de adaptação dependerá das especificidades de cada criança (crianças

novas, por exemplo, serão acolhidas em períodos de tempo menores que, com o tempo,

serão ampliados).

- Na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo o acolhimento às crianças é realizado

respeitando-se o tempo e as especificidades de cada criança/turma, especialmente as

crianças público-alvo da Educação Especial e as crianças novas da Unidade em 2021.

Tal especificidade já é parte da proposta pedagógica da Unidade, que nesse contexto

pandêmico se acentua ainda mais.

Quadro 3 Organização dos grupos de crianças por turma

Sala Turno Horário Capacidade máxima de crianças e adultos por
turma/turno

2 Há exceção da Turma Laranja que atende exclusivamente o turno parcial tarde.



Amarela
Manhã Das 8h às

12h
5 bebês + 4 adultos3

Tarde Das 13 às
17h

5 bebês + 4 adultos

Violeta
Manhã Das 8h às

12h
7 crianças + 4 adultos

Tarde Das 13 às
17h

7 crianças + 4 adultos

Azul
Manhã Das 8h às

12h
10 crianças + 4 adultos

Tarde Das 13 às
17h

10 crianças + 4 adultos

Verde
Manhã Das 8h às

12h
10 crianças + 4 adultos

Tarde Das 13 às
17h

10 crianças + 4 adultos

Azul Anil
Manhã Das 8h às

12h
10 crianças + 4 adultos

Tarde Das 13 às
17h

10 crianças + 4 adultos

Laranja - -

Tarde Das 13 às
17h

15 crianças + 4 adultos

Vermelha Manhã Das 8h às
12h

10 crianças + 4 adultos

Tarde Das 13 às
17h

10 crianças + 4 adultos

Fase 3

Abril de 2022

3 Esse número de adultos contempla, além da professora e bolsista, outros profissionais da Unidade e
familiares que poderão, em algum momento, estar circulando pela turma.



5 Possível retorno ao atendimento integral das crianças - com bolsistas

Atualmente contamos com 20 bolsistas, sendo um por turma/turno, além

daqueles que acompanham as crianças com necessidades educacionais especiais. A

viabilidade da Fase 3 dependerá da melhoria das condições sanitárias e da ampliação do

número de bolsistas para 32, sendo necessário dois por turma/turno, para o atendimento

integral, além daqueles que acompanham as crianças com necessidades educacionais

especiais.

Quadro 4 Previsão de organização para o retorno integral

Sala Turno Horário Capacidade máxima de crianças e adultos por
turma/turno

Amarela
Manhã Das 8h às

12h 30min
08 bebês + 4 adultos4

Tarde Das 12h
30min às

17h

08 bebês + 4 adultos

Violeta
Manhã Das 8h às

12h 30min
11 crianças + 4 adultos

Tarde Das 12h
30min às

17h

11 crianças + 4 adultos

Azul
Manhã Das 8h às

12h 30min
15 crianças + 4 adultos

Tarde Das 12h
30min às

17h

15 crianças + 4 adultos

Verde
Manhã Das 8h às

12h 30min
15 crianças + 4 adultos

Tarde Das 12h
30min às

17h

15 crianças + 4 adultos

Azul Anil
Manhã Das 8h às

12h 30min
15 crianças + 4 adultos

4 Esse número de adultos contempla, além da professora e bolsista, outros profissionais da Unidade e
familiares que poderão, em algum momento, estar circulando pela turma.



Tarde Das 12h
30min às

17h

14 crianças + 4 adultos

Laranja - -

Tarde Das 12h
30min às

17h

15 crianças + 4 adultos

Vermelha Manhã Das 8h às
12h 30min

13 crianças + 4 adultos

Tarde Das 12h
30min às

17h

14 crianças + 4 adultos

6 Ocupação dos espaços na UEIIA

- Horários de entrada e saída das crianças: serão respeitados os protocolos de
distanciamento e de higiene.

- Horários de entrada e saída dos adultos: preferencialmente, não coincidir com o
horário de entrada e saída das crianças. Caso isto ocorra, este/a deverá aguardar na fila
que, porventura, venha a se formar na entrada da Unidade.

Orientações: espaços onde não há especificação de lotação máxima de pessoas são
espaços de circulação; portanto, nestes não poderá haver permanência de pessoas.

Quadro 5 Ocupação das salas: quantitativos

Nº Salas Ocupações

1 Recepção 2 crianças e quatro adultos (Porteira, 2
professores, apoio)

2 Banheiro das crianças - frente Lotação máxima 1 criança e 1 adulto

3 Banheiro adultos - frente 1 adulto

4 Sala 1 - direção, coordenação, chefia
e apoio.

Lotação máxima de 5 pessoas

5 Sala 2 - secretária Lotação máxima de 2 pessoas

6 Sala 3-  professores/técnicos Lotação máxima de 2 pessoas

7 Sala 4 - Sala de professores e
técnicos

Lotação máxima de 3 pessoas

8 Atelier Lotação máxima de 2 pessoas



9 Brinquedoteca Lotação  máxima de 8 (6 crianças e 2 adultos)

10 Sala Arco Íris Lotação máxima de 3 adultos  ou 1 criança e 2
adultos.

11 Refeitório das crianças Lotação máxima de 12 crianças e 3 adultos.

12 Sala de enfermagem Lotação máxima de 1 criança e 1 adulto.

13 Cozinha, lactário, almoxarifado de
alimentos.

Lotação máxima de 3 adultos em cada espaço.

14 Almoxarifado Lotação máxima de 2 adultos.

15 Lavanderia Crianças Lotação máxima de 2 adultos.

16 Lavanderia Limpeza Lotação máxima de 1 adulto.

17 Container  adultos - para lanches e
refeições

Lotação máxima de 2 adultos.
Escala, com tempo de permanência de 15 min.

18 Container crianças Lotação de 3 crianças e 1 adulto.

19 Sala Amarela - sala de aula Lotação máxima de 5 crianças e 4 adultos

20 Sala Violeta Lotação máxima de 8 crianças e 4 adultos

21 Sala Verde Lotação máxima de 10 crianças e 4 adultos

22 Sala Azul Lotação máxima de 10 crianças e 4 adultos

23 Sala Azul Anil Lotação máxima de 10 crianças e 4 adultos

24 Sala Vermelha Lotação máxima de 10 crianças e 4 adultos

25 Sala Laranja Lotação máxima de 15  crianças e 4 adultos

26 Pracinha, jardim das sensações,
parquinho (espaços externos).

Serão organizados para evitar aglomerações.


