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INTRODUÇÃO

Prezadas Famílias,

Neste documento apresentamos a proposta de retorno, a funcionalidade e a
reorganização dos espaços com base nas medidas sanitárias e orientações de
órgãos oficiais.

As medidas adotadas poderão ser permanentes, substituídas ou flexibilizadas, a
depender das orientações oficiais, pois a pandemia apresenta-se como uma
situação dinâmica.

Considerando a situação, aconselhamos reservar um tempo para a leitura deste
documento e anotar as orientações. Dessa forma, iremos pouco a pouco incorporar
esta nova rotina e nos manter seguros e com saúde.

Contamos com a parceria de todos para desenvolvermos um ambiente acolhedor e
seguro, promovendo uma educação de qualidade para a responsabilidade.

Atenciosamente, 
Direção Geral 
Janeiro/2022



O QUE É COVID-19?

A COVID-19 é uma doença causada por uma cepa de coronavírus. 'CO' significa corona, 'VI'
para vírus e 'D' para doença.
O novo coronavírus é um vírus vinculado à mesma família que causa a Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS) e alguns tipos de resfriado comum.

COMO SE CONTAGIA COM A COVID-19?
A transmissão do SARS-CoV-2 de humanos para humanos ocorre principalmente por:

▪ Contato com gotículas respiratórias oriundas de pacientes infectados (sintomáticos e
assintomáticos). ao tocar olhos, nariz ou boca.

SINTOMAS COMUNS
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma
Síndrome Gripal-SG (presença de um quadro respiratório agudo
pneumonia severa). Sendo os sintomas mais comuns:
tosse, febre, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, dificuldade para
respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios
gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço e falta de ar.



MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTAMINAÇÃO E DISSEMINAÇÃO

Por se tratar de transmissão essencialmente pelo contato com secreções respiratórias,
utilizamos métodos que assegurem uma barreira entre a via respiratória das pessoas. Entre
as medidas preconizadas, citamos:

USE SEMPRE MÁSCARA!



ORIENTAÇÃO GERAL
A prevenção da COVID-19 é feita pelo cumprimento dos protocolos de
biossegurança e vacinação. Diante do registro pela agência regulatória nacional
(ANVISA) de vacina contra a COVID-19 para crianças a partir de 5 anos de idade.
A inclusão da vacinação para o grupo etário de 5 a 11 anos é de grande relevância
em saúde pública pelas seguintes razões:

● atuar na mitigação de formas graves e óbitos pela COVID-19 na faixa etária;
● colaborar potencialmente na redução da transmissibilidade da doença;
● ser uma das mais importantes estratégias para o retorno e manutenção

segura das atividades escolares presenciais.

O Ministério da Saúde e a ANVISA recomendam a vacinação das crianças de 5 a
11 anos de idade e no Estatuto da Criança e do Adolescente, lê-se no Art. 14 § 1o -
É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias.

MEDIDAS PREVENTIVAS



OUTRAS INFORMÃÇÕES

Se alguma criança se sentir mal ou apresentar qualquer sintoma relacionado à COVID-19, a escola
entrará em contato com os responsáveis para buscá-la imediatamente. Somente retornará às
atividades escolares com atestado médico que comprove condição de convívio social ou exame
negativado.

1. Casos Sintomáticos na Escola
A criança sintomática não deverá comparecer à escola. Caso desenvolva os sintomas durante a
permanência na escola, será retirada da sala de aula e encaminhada à enfermaria enquanto
aguarda a família para retirá-la.

2. Casos Confirmados de COVID-19 no Grupo
No primeiro caso positivo surgido na classe, o grupo continuará na modalidade presencial.
As famílias deverão monitorar em casa sintomas que ocorram.
Havendo dois ou mais casos na mesma turma confirmados, os alunos serão isolados, migrando
para a educação remota, aguardando a orientação da escola.

3. Casos Confirmados de COVID-19 na família ou outras situações

Crianças que tiveram contato com casos confirmados em suas residências ou decorrente de
outras situações familiares, devem permanecer em casa durante 7 dias, a partir da data de
confirmação do caso familiar.
Caso desenvolvam sintomas neste período, deverão seguir prescrição médica e informar a
escola.



▪ Os grupos terão horários de aulas, parque e refeições, organizados de forma a evitar o contato
com outros grupos;

▪ Será definida uma escala para os horários de entrada e saída de aula e os estudantes serão
encaminhados ao espaço destinado ao seu grupo pelas assistentes de sala, de forma a impedir um
maior cruzamento de pessoas;

▪ Os horários de parque e lanche serão alternados, de modo que circule o mínimo de crianças
possível ao mesmo tempo, no mesmo espaço;

▪ O acesso ao espaço escolar será limitado à equipe docente, funcionários e alunos. Apenas para os
alunos de até 3 anos será permitida a entrada de um (1) único responsável para acompanhar a
criança nos horários e locais pré-determinados;

▪ As atividades escolares terão continuidade na modalidade híbrida. Haverá aula presencial todos os
dias da semana, porém na eventualidade de uma criança ou educador(a) testar positivo para
COVID-19, o grupo poderá entrar em quarentena e a educação durante esse período será
exclusivamente remota, com interações on-line (propostas síncronas) pela plataforma Zoom e
propostas assíncronas pelo Google Classroom;

▪ A comunicação com a escola ocorre por meio do telefone 5541-3131, agenda TellMe ou e-mail “vai
e vem”;

▪ Reunião entre pais, coordenadores ou professores continuarão sendo realizadas por
videoconferência até que a situação da pandemia se encerre;

▪ Professores e funcionários foram treinados nos protocolos sanitários e em OUVIR - CONFORTAR
- TRANQUILIZAR as crianças.

ORGANIZAÇÃO DE RETORNO ÀS AULAS



ROTINA EM CASA

▪ Valorize e incentive seu filho a respeitar os procedimentos.

▪ Se a criança ou alguém do seu convívio apresentar algum dos sintomas
(temperatura superior a 37,5°C, tosse, espirro, nariz congestionado, coriza,
falta de paladar e olfato, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo,
diarreia, enjoo e vômitos) mantenha-a em casa e notifique a escola.

▪ Oriente seu filho sobre a necessidade de não compartilhar comida, água e
materiais com ninguém.

▪ Sugerimos que as crianças sigam sua rotina frequente de higienização, ainda
que estejam em casa, bem como tenham seus uniformes e calçados
higienizados diariamente.

▪ Recomendamos a utilização de máscaras descartáveis ou N95.

Não reutilizar máscaras descartáveis sob nenhuma condição. 
Lavar adequadamente as máscaras de tecido.



ORIENTAÇÕES GERAIS

▪ Diariamente as crianças a partir de 3 anos e responsáveis deverão chegar à escola
utilizando máscaras de proteção;

▪ Na entrada, os estudantes terão a temperatura aferida com termômetro digital ainda na
presença de seu responsável, que aguardará permissão da entrada da criança na
escola;

▪ Para evitar aglomerações, os responsáveis deverão cumprir os horários de entrada e
saída de acordo com a turma da criança;

▪ Não será permitida a entrada de responsáveis na escola, tendo em vista que
funcionários conduzirão as crianças até as salas na entrada e aos responsáveis na saída.
Para os Grupos de 1, 2 e 3 anos, é permitida a entrada breve de apenas um (1) adulto;

▪ Na saída, as crianças serão entregues aos seus responsáveis na entrada da escola a fim
de evitar aglomerações.

ROTINA NA ESCOLA



Não será permitida a entrada na escola
sem máscara protetora (a partir de 3 anos de idade).

Qualquer pessoa com temperatura acima de 37,5°C, ou 
com outros sinais da doença, não poderá entrar no 

estabelecimento escolar.

Ao entrar na escola todos deverão passar álcool em gel 
nas mãos e ter a temperatura aferida, diariamente.

Cartazes serão espalhados pelas unidades para estimular 
e lembrar acerca dos protocolos.

IMPORTANTE !



ALUNOS

Todos deverão praticar a higiene das mãos obrigatoriamente nos seguintes momentos:
▪ Entrada na escola; 
▪ Antes e após os horários de parque;
▪ Antes e depois de comer ou manusear alimentos;
▪ Antes e depois de usar o banheiro;
▪ Depois de entrar em contato com algum fluido corporal;
▪ Depois de brincar ao ar livre.

Máscaras descartáveis devem ser trocadas a cada duas horas.
Máscaras de tecido devem ser colocadas em saco plástico 

para serem higienizadas em casa.

Os dispensers de álcool em gel estarão disponíveis em todos 
os ambientes escolares, como portarias, salas de aula, 

quadras, banheiros e demais locais de circulação.

A higienização e desinfecção de objetos e superfícies será 
realizada ao final de cada período. Serão utilizados produtos 

indicados pela ANVISA.

HIGIENE



HIGIENE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

Todos deverão praticar a higiene das mãos obrigatoriamente nos seguintes momentos:
▪ Entrada na escola;
▪ Antes e após os horários de parque;
▪ Antes e depois de comer ou manusear alimentos, ou alimentar crianças;
▪ Antes e depois da administração de medicação ou pomada médica;
▪ Antes e depois de usar o banheiro;
▪ Antes e depois de ajudar uma criança a usar o banheiro ou troca de fralda;
▪ Depois de entrar em contato com algum fluido corporal.

Espaços e equipamentos:
▪ Utilizar álcool em gel nos equipamentos de uso comum (por ex. mesa de apoio da sala de aula).
▪ Manter as janelas e portas da sala de aula abertas.
▪ Manter o distanciamento das carteiras.
▪ Orientar a comunidade escolar sobre a manutenção das regras previstas nos protocolos.
▪ Planejar atividades ao ar livre sempre que possível, respeitando os protocolos para cada ambiente.

A troca de máscaras deve ocorrer a cada duas horas (máscara comum) ou quando 
necessário e deve ser colocadas em saco plástico para retorno à casa.

Os dispensers de álcool em gel estarão disponíveis em todos os ambientes escolares, 
como portarias, salas de aula, quadra, banheiros e demais locais de circulação.



EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Os horários de entrada e saída estão escalonados conforme o grupo/ano e precisam

ser respeitados para evitarmos aglomerações.

Pela manhã, os alunos da Educação Infantil entram e saem pela Rua Barão de

Cotegipe, 251 e os alunos do Ensino Fundamental, pela Rua da Granja, 216. No

caso de irmãos, todos entram e saem pela Rua Barão de Cotegipe, 251.

À tarde, todos os alunos entram e saem pela Rua Barão de Cotegipe, 251.

ENTRADA E SAÍDA

TRANSPORTE ESCOLAR

A escola sugere que, preferencialmente, a família leve a criança à

escola. Não sendo possível, é de responsabilidade dos pais observar se

o transporte escolar contratado cumpre os protocolos de higiene e

distanciamento.

Adotaremos os mesmos protocolos de entrada para os alunos que

chegarem à escola de transporte escolar.



ROTINA NA SALA DE AULA

CADA CRIANÇA DEVERÁ TRAZER:

⮚ 03 máscaras;

⮚ 01 saco plástico para máscaras usadas;

⮚ 01 garrafinha de água individual, preferencialmente já
abastecida.

⮚ 01 mochila contendo o material de uso pessoal - estojo
completo, cadernos e livros para as atividades do dia.

⮚ Lanche deverá ser bem embalado evitando contato com
outras superfícies.

Não serão permitidos empréstimos de materiais entre os alunos.



▪ A criança deverá higienizar suas mãos com álcool em gel, dispenser na entrada da sala.
▪ As salas serão mantidas arejadas e com ventilação natural.
▪ Materiais, móveis da sala de aula, maçanetas e utensílios serão higienizados a cada troca de turno.
▪ Retiraremos da sala de aula itens de tecidos, jogos coletivos, brinquedos e livros de uso coletivo.
▪ Promoveremos rotina com as crianças para lavagem das mãos e uso do banheiro a fim de que

tenham atenção redobrada com a higiene neste período.

HORA DO SONO/DESCANSO
▪ Caso haja necessidade de descanso, as camas serão colocadas a 1 metro de distância durante o

tempo do sono.
▪ Roupas de cama (lençóis, travesseiros, cobertores, sacos de dormir) serão lavadas após o uso.



PARQUE E BRINCADEIRAS AO AR LIVRE
▪ Nossa unidade dispõe de amplos espaços externos e o contato benéfico com a natureza será

incentivado ainda mais.
▪ Os horários serão escalonados de acordo com a rotina de cada grupo/ano.



ROTINA NOS ESPAÇOS COMUNS

BANHEIROS

A limpeza de todos os itens dos banheiros será
realizada permanentemente seguindo indicações
dos órgãos sanitários com planilha de controle de
frequência.

A equipe pedagógica estará constantemente
disponível, orientando as crianças sobre o protocolo
de higiene.

CANTINA / LANCHES 

Os lanches fornecidos pela escola deverão ser contratados com antecedência na
secretaria e serão servidos nas salas de aula, em recipientes descartáveis e
porções individuais.

Os lanches trazidos de casa deverão ser embalados, evitando o contato com
outras superfícies. Lembramos aos pais que os lanches enviados devem seguir a
proposta de lanche saudável oferecida pela escola. Não será permitido o consumo
de salgadinhos ultraprocessados, bolachas recheadas, balas, chocolates e
refrigerantes.



Os horários serão escalonados de acordo com a rotina de cada grupo/ano.

SALÃO MULTIUSO / ATELIÊ DE ARTE

ENFERMARIA
▪ Temos um local específico para atender todo aluno/funcionário que apresentar algum

sintoma relacionado à COVID-19, como: mal-estar, febre, dor de cabeça, enjoo e outros.
▪ Após a verificação positiva de algum sintoma, a família será notificada e o aluno deverá

retornar à residência.



É importante criar situações e rotinas de segurança para todos, mas é
necessário tranquilidade e equilíbrio de toda a comunidade escolar
para que possamos passar por este período, minimizando os
problemas e retomando as atividades.

Saúde para todos!

MENSAGEM FINAL
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