
PROTOCOLO   DE

VOLTA
ÀS AULAS

EDUCAÇÃO   INFANTIL 
COLABORADORES :   EQUIPE   GESTORA,   EMPRESA   DE  

 SANITIZAÇÃO   E   PAIS   MÉDICOS. 



 Como   dissemos   em   momentos   anteriores,  
 estamos   estudando   e   nos   preparando   para  
 receber   crianças   que   viveram   um   afastamento  
 repentino   das   suas   atividades   habituais,  
 portanto   estão   frágeis   emocionalmente   e/ou  
 pedagogicamente.   Nossa   equipe   também  
 está   sendo   cuidada   e   orientada   para   lidar  
 com   o   novo   momento   das   nossas   vidas,   mas  
 contar   com   as   famílias   no   cumprimento   às  
 regras   implantadas   será   fundamental   para  
 mantermos   as   crianças   e   profissionais   seguros,  
 afastando   a   possibilidade  de   fecharmos  
 novamente   a   escola.   A   conscientização   de   cada  
 um   de   vocês   será   um   dos   principais   ingredientes  
 para   o   sucesso   deste   recomeço.  



1. Os   pais   devem   explicar   às   crianças   sobre   as   condutas   que  
 a   escola   irá   adotar.  

2. Faremos   projetos   de   medidas   preventivas   à   COVID-19.   

3. Orientaremos   para   não   colocarem   as   mãos   no   rosto   (olhos,  
 boca   e   nariz).   

4. Orientaremos   sobre   a   importância   de   lavar  constante-
mente   as   mãos.   

5. Orientaremos   sobre   o   uso   adequado   da   máscara.  

1. Alunos,   pais   ou   funcionários   que  
 apresentarem   quaisquer   sintomas   de  
 doenças   virais   não   devem   comparecer   à  
 escola,   mesmo   que   não   tenham   febre   e  
 que   apresentem   bom   estado   clínico.   

2. Aconselhamos   que   os   pais   separem   um  
 único   par   de   sapatos   para   as   crianças  
 irem   para   a   escola,   fazendo   a   higienização  
 do   mesmo   ao   chegar   em   casa.  

3. Nenhum   medicamento   será   ministrado  
 pela   escola.   

4. O   dia   do   brinquedo   será   suspenso   este  
 ano   para   evitar   o   troca-troca   de   materiais  
 não  higienizados   previamente.   

MEDIDAS  
 EDUCATIVAS  

PRINCÍPIOS  
 FUNDAMENTAIS 



5. Os   “aniversariantes   do   mês”   serão  
 comemorados   com   um   bolo   feito   pela  
escola,   no   horário do   lanche.   Assim,  
 evitaremos   que   alimentos   e   embalagens  
 vindos   de   outros   locais   entrem  na   escola.   

6. As   agendas   físicas   serão   substituídas   por  
 agendas   virtuais   na   Educação   Infantil.  
 
7. Enquanto   o   horário   de   aula   estiver  
 reduzido,   as   crianças   dos   infantis   II,   III   e   IV  
 não   deverão  trazer   as   bolsas   para   a   escola,  
 exceto   nos   dias   de   integral.   

8. Os   atendimentos   na   secretaria   serão  
 feitos   por   telefone   ou   e-mail   para   evitar   o  
 fluxo   de   pessoas   na   escola.     

9. O   atendimento   presencial   com  a  equipe  
 pedagógica   precisará   ser   previamente  
 agendado   para   evitar   o   fluxo   de   pessoas   na  
 escola.   

10. Solicitamos   evitar   o   uso   de   adornos  
 (anéis,   relógios,   brincos,   pulseiras)   por   parte  
 dos   funcionários   e   alunos.   

11. O   retorno   será   gradual,   respeitando   a  
 quantidade   reduzida   de   alunos   na   escola.  
 
12. Teremos   portões   e   horários   diferentes  
 para   entradas   e   saídas,   estabelecidos   por  
 turmas,  durante   os   primeiros   15   dias.   

13. As   turmas   serão   divididas   em   subgrupos  
 e   organizadas   em   espaços   diferentes   para  
 diminuir   a   quantidade   de   alunos   na   sala. 



PORTARIA
1. Para   impedir   a   propagação   da   infecção,   os   pais   não  
 deverão   entrar   na   escola   (haverá   uma  equipe   maior   no  
 portão   e   calçada, recebendo os pequenos e retirando-os com 
segurança dos carros).   Não   vai   ser   permitida   a   entrada   de  
 pais   dos   alunos   dos   infantis   II,   III   e   IV.     Para   os   alunos   do  
 Infantil   I   e   Ninho,   se   necessário,   permitiremos   a   entrada   de  
 um   adulto   por   criança   para   deixá-los   dentro   da   escola.   

2. Teremos   aferição   de   temperatura   de   todas   as   pessoas   que  
 entrarem   na   escola,   através   de   termômetro   digital   a   laser.  
 Caso   a   criança   apresente   temperatura   superior   a   37,5°,   não   
poderá   entrar   para   a   aula,   devendo   retornar  imediatamente  
 com   os   pais.   

3. Todas   as   pessoas   que   entrarem   na   escola   terão   de   passar  
 por   uma   desinfecção   de   sapatos   (tapetes   sanitizantes)   e  
 mochilas,   com   produtos   específicos.   Assim   como   terão   de  
 fazer   a   higienização   das   mãos.   

4. Todos   os   funcionários,   pais   e   alunos   maiores   de   3   anos,   só  
 poderão   entrar   na   escola   usando  máscara.     

5. Não   teremos   serviço   de   manobrista,   mas   contaremos   com  
 o   aplicativo   “ESTOU   CHEGANDO”   para   facilitar   o   tempo   de  
 espera   do   portador.  



ROTINA   ESCOLAR  
1. Os   lanches   e   almoços   acontecerão   com   revezamentos   de  
 horário,   para   evitarmos   aglomerações.  

2. Lavaremos   todas   as   mãos   antes   e   depois   do   lanche e  

SALAS   DE   AULA  
As   salas   com   mais   de   10   crianças   serão   divididas  
 em   dois   grupos,   reduzindo,   assim,   o   número   de  
 crianças   em   um   mesmo   horário.   

Todas   as   salas   ficarão   bem   arejadas,   com   portas   e  
 janelas   abertas.   

Na   Educação   Infantil,   as   mesas   terão   divisórias   em  
 acrílico,   para   manter   o   distanciamento   entre   as  
 crianças.   

Todos   os   materiais   da   escola,   como   lápis   e   pincéis,  
 serão   higienizados   antes   e   depois   do   uso   com   álcool  
 70%.   

Os infantis II, III e IV terão seus materiais 
individualizados. 

Teremos   álcool   gel   em   todas   as   salas.   

Não   serão   usados   materiais   coletivos (bichinhos,  
 panelinhas,   ...).  



 manteremos   uma distância segura entre as crianças.

3. Haverá   um   escalonamento   de   horário   para   entrada   e   saída,  
 de   modo   que   diminuiremos   a  possibilidade   de   aglomeração  
 de   pessoas.   É   fundamental   que   este   horário   seja   respeitado.     

4. Quando   acabar   o   horário   de   um   determinado   grupo,   as  
 crianças   ficarão   na   quadra,   sentadas,   respeitando   o   limite  
 de   distância   umas   das   outras   e   esperando   pelos    pais. Nossa  
 equipe   as   levará   até   o   carro.   

5. Sempre   que   possível,   os   pequenos   grupos   farão   aula   nos  
 espaços   abertos.   

6. Os   utensílios   de   cozinha,   embalagens   e   alimentos,   serão  
 higienizados   de   acordo   com   as   soluções   orientadas   pelas  
 autoridades   sanitárias. 

•  Eventos,   reuniões,   comemorações   e  
 atividades   que   envolvam   coletividade  
 estarão   suspensos   temporariamente.   

•  Os   esportes   coletivos   de   contato   estarão  
 suspensos,   estando   liberados   a   natação  
 e   o   balé   (respeitando   o   distanciamento).  

EVENTOS   E   ATIVIDADES  
 ESPORTIVAS  



•  Teremos   a   Equipe   de   Psicologia,   Psicopedagogia,  
 Fonoaudiologia,   Coordenação,   Supervisão   e   Direção,  
 diariamente   na   escola   para   ajudar   as   crianças   nessa  
 adaptação.   

•  Daremos   prioridade   para   realizar   atividades   em   espaços  
 externos,   possibilitando   que   nossas   crianças   tenham   a  
 oportunidade   de   gastar   a   energia.   

•  Teremos   aulas   de   psicologia   focadas   para   as   questões.   

•  Também   teremos   horários   agendados   para   atendimento   e  
 orientação   aos   pais,   caso   necessitem.   

Os   funcionários   só   poderão   se   reunir   respeitando   o  
 distanciamento   de   1,5m.    

Todos   os   funcionários   deverão   trocar   a   roupa   ao  
 chegar   à   escola   e   os   que   vierem   de   transporte   coletivo  
 deverão   tomar   banho   antes   de   vestir   a   farda.   

Todos   os   funcionários   também   passarão   por 
higienização   dos   sapatos   e   mãos,   bem   como   aferição  
 da   temperatura   através   de   termômetro   digital   a  
 laser.   Caso   apresente   alteração,   será   dispensado   e  
 encaminhado   para   avaliação   médica.   

Todos   os   funcionários   farão   o   uso   de   máscaras,   assim  
 como   deverão   levar   sua   garrafa.   

CUIDADOS   EMOCIONAIS  

CUIDADO   COM   A   EQUIPE 
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 Precisamos   da   ajuda   de   todas   as   famílias,  
 orientando   seus   pequenos   e   cumprindo   os 
 horários   e   demais   regras   estabelecidas.  
 Sabemos   que   não   será   fácil,   mas  acreditamos  
 que   juntos   conseguiremos   vencer   esta   fase   e  
 trazer   nossas   crianças   com   segurança   para  
 este   convívio   tão   importante   em   suas   vidas.   
  
Atenciosamente,   
Vila   Aprendiz   




