
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO

PLANO DE RETORNO DAS ATIVIDADE PRESENCIAIS

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 18 de outubro de 2021. Até o

presente momento as atividades aconteceram de forma remota e pautaram-se numa ética

da responsabilidade, com o cuidado de si e do outro, prevenindo e eliminando riscos que

pudessem comprometer a saúde de todos. Falamos de um lugar da ciência e, em função

das incertezas dos momentos vividos na pandemia, da provisoriedade das evidências

científicas, da ausência de pesquisas com crianças em espaços escolares, da demora para

a vacinação, da população imunizada, buscou-se reduzir os efeitos da Covid-19.

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

de retorno apresenta a operacionalização da nossa proposta de retorno presencial, 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 Fase 4 Fase 5

Data Agosto de
2020 a

setembro de
2021

Setembro de 2020
a setembro de

2021

01 de
outubro
de 2021

18 de
outubro de

2021

Novembro de
2021

Ações -
Reestruturação

da Unidade,
aquisição de

materiais
permanentes e
de consumo

para a UEIIA.

- Constitui
ção da Comissão
de Biossegurança
da UEIIA;

- Estudos,
organização e
construção do

Plano de
Contingência, de
cartazes para as
crianças, guias

para as crianças,
famílias e toda a

equipe da UEIIA;
- Elaboraçã
o e envio de
formulário para as
famílias em abril
de 2021;
- Formulári
o de autorização
para o retorno às
atividades letivas
híbridas -
(presenciais e
remotas) na
UEIIA em
setembro de 2021;
- Reunião
geral com as
famílias no dia 02
de setembro de
2021;
- Reunião
geral com as
famílias no dia 05
de outubro de
2021;
- Reunião
por turmas a
partir do dia 06
de outubro de
2021.

- Retorno
presencial

dos
servidores e
terceirizado

s
.

- Retorno
presencial

das crianças,
de forma

escalonada.

- Possível
retorno

presencial das
crianças sem
escalonament

o
- com

bolsistas
.



3.1 - Reestruturação da Unidade, aquisição de materiais permanentes e de
consumo para a UEIIA

Atividades realizadas nesse período: poda das árvores, plantio de grama nos pátios,

troca de areia para a pracinha e para a caixa de areia do jardim das sensações,

construção de áreas externas (dois pergolados com mesas, pias e bancos), reforma da

casinha da árvore, colocação de pias e mesas em outros espaços do pátio, colocação de

pisos, construção de uma lavanderia para a limpeza separada da lavanderia dos

brinquedos e roupas das crianças; instalação de pias para as crianças e adultos na

entrada da Unidade e instalação de pias no refeitório; reforma da pracinha, teto,

brinquedos e troca de sombrite no teto e cerca; pintura de móveis, das cadeiras das

crianças e das portas; arrumação de todos os móveis; confecção de sapateiras; reforma

dos banheiros dos adultos; colocação de fórmica nas mesas das salas das crianças; troca

dos ar condicionados; construção de uma cerca para o solário; instalação de um portão

na área externa para acolher as famílias no processo de acolhimento das crianças;

revisões e instalações na parte elétrica e hidráulica; aquisição de computadores,

plastificadoras, guilhotina, cadeiras e sofá, compra de filtros para água; instalação de

dois containers, um que será espaço de convivência de adultos, e outro que será espaço

de convivência das crianças.



3.2- Constituição da Comissão de Biossegurança da UEIIA, estudos e elaboração

do Plano de Contingência da UEIIA, dos cartazes e guias com os protocolos para

as crianças, famílias e equipe da Unidade

Em setembro de 2020 foi constituída a Comissão de Biossegurança da UEIIA, a

qual veio, desde então, realizando estudos, a organização e construção do Plano de

Contingência, de cartazes e guias para as crianças, famílias, servidores docentes e

técnicos-administrativos em educação, professores terceirizados, equipe de limpeza,

cozinha, portaria e lavanderia terceirizada.

Em abril de 2021 foi elaborado e enviado às famílias um formulário, solicitando

aos responsáveis pelas crianças matriculadas que respondessem ao questionário para o

planejamento das atividades pedagógicas presenciais e não presenciais, quando

liberadas pela Comissão de Biossegurança da UEIIA e pelo COE-E.

Em setembro de 2021 foi elaborado e enviado às famílias um formulário de

autorização para o retorno às atividades letivas híbridas (presenciais e remotas) na

UEIIA.

No dia 02 de setembro de 2021 realizamos uma reunião geral com as famílias

para esclarecimentos sobre as atividades letivas híbridas (presenciais e remotas).

No dia 28 de setembro de 2021 enviamos um comunicado às famílias

informando que, em audiência realizada no dia 27 de setembro com o Reitor Paulo

Afonso Burmann e sua Chefe de Gabinete Martha Adaime, fomos informadas de que

além do Plano de contingência, a Unidade precisaria elaborar um Plano de retorno, em

consonância com o Plano de contingência já aprovado, para aprovação do COE-E da

UFSM. Tendo em vista essa necessidade, no dia 28 de setembro a Comissão de

Biossegurança da UEIIA se reuniu para a elaboração deste Plano de retorno.

A partir deste encaminhamento, acordamos com o Reitor que o retorno

presencial com as crianças acontecerá no dia 18.10.2021. Na terça-feira da próxima

semana, dia 05.10, às 18h, realizaremos uma reunião geral com as famílias para

apresentarmos o protocolo de retorno. A partir do dia 06 de outubro de 2021, serão

realizadas reuniões por turmas.



3.3 - Servidores e terceirizados que retornarão às atividades presenciais por fase

Número de colaboradores(as) Categoria profissional Fase

Viviane Ache Cancian Professora Fase 1 esporádico e Fase
2,3

Juliana Goelzer Professora Fase 2
Maria Talita Fleig Professora Fase 2

Daliana Loffler Professora Fase 3
Vívian Jamile Beling Professora Licença gestante

Cláucia Honnef Professora Fase 3
Joze Medianeira dos Santos de

Andrade
Professora Fase 3

Jucemara Antunes Professora Fase 3
Ana Carla Bayer da Silva Professora Fase 3

Ana Paula Rampelotto Professora Fase 3
Angelita Maria Machado Professora Fase 3

Karine Weber Professora Fase 3
Sabrina Marafiga Cardoso Da Silva Professora Fase 3

Suelem Righi Schio Professora Fase 3
Vanessa Canabarro Professora Fase 3

Glaucimara Pires Oliveira Professora/Atendimento
Educacional
Especializad

o

4h1 - Fase 3

Jovaneli Lara Xavier Siqueira da
Rosa

Pedagoga Fase 3

Camila Sehnem Pedagoga Fase 3
Elci Marizete Pereira de Vargas Técnica em Assuntos

educacionais
Fase 3

Liliam Helena Batista da Silva Assistente em
administração

Fase 3

Ataísa Antonia Perin Assistente em
administração

Fase 3

Michaela Nogueira Lampert Streit Enfermeira Fase 3
Susana Berleze De Pelegrini Nutricionista Fase 3

Camila Schmitt da Silva Pires Psicóloga Fase 3

3.3.1 - Os servidores técnicos-administrativos em educação

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. Para realizar a

jornada

1 Carga horária cedida pelo Departamento de Educação Especial do Centro de Educação.



integral, os servidores terão o seu trabalho dividido em: 4 horas presenciais, registradas

no ponto biométrico, e 4 horas remotas, de acordo com a Portaria 032/2021:

§5º A jornada de trabalho dos servidores deverá ser cumprida integralmente, da seguinte
forma: I - 4 (quatro) horas presenciais e 4 (quatro) horas remotas, por período
experimental de 1 (uma) semana (avaliado semanalmente), a partir da data de entrada
em vigor desta Portaria Normativa.

3.3.2 - Os servidores docentes EBTT

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. Para realizar a

jornada integral, os servidores docentes terão o seu trabalho dividido em: 4 horas

presenciais e 4 horas remotas.

3.3.3 - Professores terceirizados

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. Para realizar a

jornada integral, os professores terceirizados terão o seu trabalho dividido em: 4 horas

presenciais e 4 horas remotas.

3.3.4 - 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.

3.3.5- Estagiárias CAED

O retorno presencial será gradual.

Obs: 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.



3.4 - Retorno presencial das crianças com escalonamento

Informações de funcionamento por turmas:

Nível de ensino Número mínimo
de crianças por

turma

Número
máximo de

crianças por
turma

Horário de
funcionamento

1 Turma(s) de berçário 1 4 a 5 8h às 11h e das 14h às 17h
2 Turmas multi-idades 1 6 a 8 8h às 11h e das 14h às 17h

As turmas serão atendidas, inicialmente, um turno por dia, de forma escalonada,

ou seja, as crianças não serão atendidas todos os dias. O número total de crianças será

dividido em pequenos grupos de, no máximo, oito crianças. 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.

3.4.1- 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 e 5 anos,

depois acolheremos as crianças menores de 2 e 3 anos de idade. 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.



Solicitamos orientação do Coe-e:

- No nosso planejamento na sexta-feira não haverá atendimento presencial, mas

virtual para toda a turma. Ainda é necessário ter a desinfecção? Perguntamos, pois caso

não precise podemos atender as crianças nesse dia.

3.4.2- Organização dos grupos de crianças no presencial

Semana Grupo Horário Quantitativo de turmas
Semana 1 Grupos A Das 8h às 11h, com

orientação de entrada até
8h30min e de saída até 11h

Das 14h às 17h, com
orientação de entrada até
14h30min e de saída até 17h

50% das turmas virão de
manhã e 50% das turmas
virão de tarde (dependendo
da indicação das famílias, em
resposta ao formulário
realizado pela UEIIA).

Semana 2 Grupos B Das 8h às 11h, com
orientação de entrada até
8h30min e de saída até 11h

Das 14h às 17h, com
orientação de entrada até
14h30min e de saída até 17h

50% das turmas virão de
manhã e 50% das turmas
virão de tarde (dependendo
da indicação das famílias, em
resposta ao formulário
realizado pela UEIIA).

Semana 3 Grupos A Das 8h às 11h, com
orientação de entrada até
8h30min e de saída até 11h

Das 14h às 17h, com
orientação de entrada até
14h30min e de saída até 17.

50% das turmas virão de
manhã e 50% das turmas
virão de tarde (dependendo
da indicação das famílias, em
resposta ao formulário
realizado pela UEIIA).

Semana 4 Grupos B Das 8h às 11h, com
orientação de entrada até
8h30min e de saída até 11h

Das 14h às 17h, com
orientação de entrada até
14h30min e de saída até 17h

50% das turmas virão de
manhã e 50% das turmas
virão de tarde (dependendo
da indicação das famílias, em
resposta ao formulário
realizado pela UEIIA).



3.4.3- Organização dos grupos de crianças por turma no presencial

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

Amarela
Manhã 1 e 3 A Das 8h às

11h
4 a 5  bebês + 4 adultos2

Tarde 2 e 4 B Das 14 às
17h

4 a 5 bebês + 4 adultos

Violeta
Manhã 1 e 3 A Das 8h às

11h
6 a 8 crianças + 4 adultos

Tarde 2 e 4 B Das 14 às
17h

6 a 8 crianças + 4 adultos

Azul
Manhã 2 e 4 B Das 8h às

11h
6 a 8 crianças + 4 adultos

Tarde 1 e 3 A Das 14 às
17h

6 a 8 crianças + 4 adultos

Verde
Manhã 2 e 4 B Das 8h às

11h
6 a 8 crianças + 4 adultos

Tarde 1 e 3 A Das 14 às
17h

6 a 8 crianças + 4 adultos

Azul Anil
Manhã 2 e 4 B Das 8h às

11h
6 a 8 crianças + 4 adultos

Tarde 1 e 3 A Das 14 às
17h

6 a 8 crianças + 4 adultos

Laranja - -
Tarde 1 e 3 A Das 14 às

17h
6 a 8 crianças + 4 adultos

Tarde 2 e 4 B Das 14 às
17h

6 a 8 crianças + 4 adultos

Vermelha Manhã 1 e 3 A Das 8h às
11h

6 a 8 crianças + 4 adultos

Tarde 2 e 4 B Das 14 às
17h

6 a 8 crianças + 4 adultos

2 Esse número de adultos contempla, além das duas professoras da turma, outros profissionais da Unidade
e familiares que poderão, em algum momento, estar circulando pela turma.



3.5- Possível ampliação dos turnos de atendimento sem escalonamento - com
bolsistas

- Informações de funcionamento por turmas

Nível de ensino Número mínimo
de crianças por

turma

Número
máximo de

crianças por
turma

Horário de
funcionamento

1 Turma(s) de berçário 1 5 8h às 11h e das 14h às 17h
2 Turmas multi-idades 1 8 8h às 11h e das 14h às 17h

A viabilidade dessa Fase 4 dependerá da melhoria das condições sanitárias e da

possibilidade de recebermos bolsistas na UEIIA. Para tanto será necessário o

acolhimento de um bolsista por turma, totalizando 13 bolsistas para atendimento sem

escalonamento, de modo que 50% da turma seja atendida no turno da manhã, por uma

professora e um bolsista, e 50% da turma seja atendida no turno da tarde, por uma

professora e um bolsista. A proposta para a viabilização dessa Fase 4 depende da

aprovação do COE-E e,

nesse sentido, defendemos que a UEIIA se constitui em um espaço de formação inicial

e continuada de professores e de profissionais de outras áreas, articulando as

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ao longo dos anos, a UEIIA tem o vínculo de

bolsistas e gostaríamos de manter o que vem sendo construído, pois entendemos que as

experiências vivenciadas pelos bolsistas contribuem para sua formação inicial,

considerando que buscamos respeitar e garantir os direitos das crianças que é proposto

no cotidiano da Educação Infantil na UEIIA.

Na convivência e interação com as crianças e professoras, os estagiários

relacionam saberes e fazeres, estudos e produções que são compartilhados para o

coletivo da UEIIA e para além dela, com a apresentação de trabalhos em eventos.

Nestes momentos, a maioria deles destaca a importância das suas vivências na UEIIA

na sua formação. Desse modo, entendemos que a solicitação de bolsista seja necessária

por ser um espaço de formação inicial, um espaço que possibilita que os acadêmicos da

Pedagogia e da Educação Especial (bolsa-estágio) possam ampliar suas oportunidades



formativas, por meio dos estágios não obrigatórios.



Destacamos que, no contexto do retorno presencial, as exigências dos protocolos

de segurança, a organização didático-pedagógica da UEIIA, as demandas decorrentes da

inclusão das crianças público alvo da Educação Especial e das crianças em tratamento

de saúde são consideradas quando se planeja o quantitativo de profissionais para atuar

nas turmas com crianças, tendo em vista nossa proposta curricular inovadora das turmas

por multi-idade, compostas por crianças de 2 a 5 anos e 11 meses na mesma turma.

3.5.1- Organização dos grupos de crianças por turma sem escalonamento - com
bolsista

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

Amarela
Manhã Das 8h às

11h
5 bebês + 4 adultos3

Tarde Das 14 às
17h

5 bebês + 4 adultos

Violeta
Manhã Das 8h às

11h
8 crianças + 4 adultos

Tarde Das 14 às
17h

8 crianças + 4 adultos

Azul
Manhã Das 8h às

11h
8 crianças + 4 adultos

Tarde Das 14 às
17h

8 crianças + 4 adultos

Verde
Manhã Das 8h às

11h
8 crianças + 4 adultos

Tarde Das 14 às
17h

8 crianças + 4 adultos

Azul Anil
Manhã Das 8h às

11h
8 crianças + 4 adultos

Tarde Das 14 às
17h

8 crianças + 4 adultos

Laranja - -
Tarde Das 14 às

17h
8 crianças + 4 adultos

Vermelha Manhã Das 8h às
11h

8 crianças + 4 adultos

Tarde Das 14 às
17h

8 crianças + 4 adultos

3.5.2- Solicitação:

Diante do exposto solicitamos a autorização do Coe-e para que possamos contar com bolsistas
(alunos da graduação) nas salas com as crianças, podendo ser bolsa estágio ou bolsa recurso
(recurso próprio).

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.



4- 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.

4.1-Ocupação das salas: quantitativos

Nº Salas Ocupações Horários/
Manhã e
tarde
(organizado
pelas chefias)

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

Manhã:
Tarde:

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 Manhã:
Tarde:

5 Sala 2 - secretária Lotação máxima de 2 pessoas Manhã:
Tarde:

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

7 Sala 4 - Sala de professores e
técnicos

Lotação máxima de 3 pessoas Manhã:
Tarde:

8 Atelier Lotação máxima de 2 pessoas Manhã:
Tarde:

9 Brinquedoteca Lotação máxima de 10 (8 crianças
e 2 adultos)

Manhã:
Tarde

10 Sala de atendimento especial -
Arco Íris

Lotação máxima de 3 adultos ou 1
criança e 2 adultos.

Manhã:
Tarde

11 Refeitório das crianças Lotação máxima de 8 crianças e 3
adultos.

Manhã:
Tarde:

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

Manhã:
Tarde:

13 Cozinha, lactário, almoxarifado Lotação máxima de 3 adultos em Manhã:



de alimentos. cada espaço. Tarde:

14 Almoxarifado Lotação máxima de 2 adultos. Manhã:
Tarde:

15 Lavanderia Crianças Lotação máxima de 2 adultos. Manhã:
Tarde:

16 Lavanderia Limpeza Lotação máxima de 1 adulto. Manhã:
Tarde:

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. Manhã:
Tarde:

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

Manhã:
Tarde:

20 Sala Violeta Lotação máxima de 8 crianças e 4
adultos

Manhã:
Tarde:

21 Sala Verde Lotação máxima de 8 crianças e 4
adultos

Manhã:
Tarde:

22 Sala Azul Lotação máxima de 8 crianças e 4
adultos

Manhã:
Tarde:

23 Sala Azul anil Lotação máxima de 8 crianças e 4
adultos

Manhã:
Tarde:

24 Sala Vermelha Lotação máxima de 8 crianças e 4
adultos

Manhã:
Tarde:

25 Sala Laranja Lotação máxima de 8 crianças e 4
adultos

Manhã:
Tarde:

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

Serão organizados para evitar
aglomerações.

Manhã:
Tarde:


