
PROTOCOLO   DE

VOLTA
ÀS AULAS

ENSINO FUNDAMENTAL
COLABORADORES :   EQUIPE   GESTORA,   EMPRESA   DE  

 SANITIZAÇÃO   E   PAIS   MÉDICOS. 



Prezados   pais,   alunos   e  
equipe.   
  
 Ainda   não   há   uma   data   específica   para  
 voltarmos   às   aulas,   mas   levando   em  
 consideração   a   retomada   em   outros   países   do  
 mundo   e   o   planejamento   de   alguns   estados  
 do   Brasil,   além   do   nosso desejo   para   este  
 reencontro,   resolvemos   divulgar   nossas   ideias  
 para   uma   retomada   segura   e   responsável. 
Desenvolvemos   um   manual   de   operações   com  
 medidas   baseadas   nas   orientações   da   OMS,  
 bem   como   nas   boas   práticas   implantadas  
 nos   países   que   retornaram,   além   da   ajuda   de  
 profissionais   de   saúde   diretamente   envolvidos  
 com   a   pandemia   da   COVID-19.   
  
 Assim   como   a   retomada   gradual   por   campo  
 de   atividade,   também   precisaremos   retomar  
 o   funcionamento   de   forma   gradual   e   isso  
 significa   que   nem   todas   as   crianças   estarão   no  
 mesmo   dia   na   escola.   É   muito   importante   que  
 conversem   com   seus   filhos   sobre   este   assunto,  



 porque   eles   encontrarão   um   ambiente   diferente,  
 com   restrições   ao   toque   e   ao   distanciamento,  
 atitudes   muito   diferentes   do   nosso   dia   a   dia   na  
 Vila,   que   sempre   foi   regado   de   abraços   e   mimos.   
    
 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. Orientaremos   para   não   colocarem   as   mãos   no   rosto   (olhos,  
 boca   e   nariz).   

3. Orientaremos   sobre   a   importância   de   lavar  
 constantemente   as   mãos.   

4. Orientaremos   sobre   o   uso   adequado   da   máscara   e   sua  
 troca   durante   a   manhã,   que acontecerá   no   horário   do  
 lanche.     

5. As   crianças   precisarão   levar   uma   máscara   extra   para  
 cada   turno   que   permanecerem   na   escola.  

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.   

MEDIDAS  
 EDUCATIVAS  

PRINCÍPIOS  
 FUNDAMENTAIS 



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.   

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

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

7. O   atendimento   presencial   com   a  
 equipe   pedagógica   só   acontecerá   com  
 agendamento   prévio,   para   evitar   o   fluxo  
 de   pessoas   na   escola.   

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

9. Teremos   horários   diferentes   de   entrada  
 e   saída,   estabelecidos   por   turmas,   de  
 modo   a   evitar   aglomerações   no   portão  
 de   entrada.   

10. As   turmas   serão   divididas   em  
 subgrupos,   respeitando   as   orientações  
 de   distanciamento   e   número   máximo   de  
 alunos   por   turma. 



PORTARIA

ÁREA   DE   CIRCULacÃO  
 DA   ESCOLA 

1. Para   impedir   a   propagação   da   infecção,   os   pais   não  
 poderão   entrar   na   escola.   Haverá   uma   equipe   maior   no  
 portão   e   calçada, recebendo os pequenos e retirando-os com 
segurança dos carros.  

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   37,2°,   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,   bem   como   o   uso   do  
 álcool   em   gel   para   limpeza   das   mãos.     

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

1. Teremos   sinalizações   pela   escola   para   facilitar   o   fluxo   das  
 pessoas.   

2. Faremos   a   limpeza   em   todo   o   espaço   físico   pelo   menos  
 2x   por   turno,   com   solução   de   hipoclorito   de   sódio   0,5%  
 (reforçando   a   higiene,   aumentando   a   frequência   na   limpeza  
 de   maçanetas,   ferrolhos,   torneiras,   entre   outros).   

3. As   crianças   poderão   utilizar   o   parque,   mas   além   da  
 professora   haverá   uma   funcionária   da   limpeza,   fazendo  
 constantemente   a   higienização   das   mãos   e   brinquedos.  



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 
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.     

SALAS   DE   AULA  
1. As   salas   terão   as   bancas   separadas   com   1,5   m   de  
 distanciamento.    

2. Os   aparelhos   de   ar-condicionado   estarão   ligados  
 durante   as   aulas,   porém,   portas   e   janelas   ficarão  
 abertas   para   manter   o   ambiente   arejado,   com  
 troca   e   circulação   de   ar   natural.   

3. Teremos   álcool   gel   em   todas   as   salas.   

4. As   crianças   só   deverão   levar   para   a   escola  
 o   material   necessário,   sem   excessos.   Não  
 permitiremos   empréstimos   e   nem   troca   de   material  
 entre   os   alunos.  



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. 

1. Nossa   equipe   de   Psicologia,   bem   como   Supervisão   e  
 Direção,   estarão   diariamente   na   escola   para   ajudar   as  
 crianças   na   nova   adaptação.   

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

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

•  Os   esportes   e   atividades   do   integral  
 estarão   suspensos   nos   15   primeiros  
 dias   de   volta   às   aulas.   Após 
 este   período,   passaremos   novas  
 informações.    

ROTINA   ESCOLAR  

CUIDADOS  
 EMOCIONAIS  



•  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   passarão   por higienização   dos  
 sapatos   e   mãos,   bem   como   aferição   da   temperatura  
 através   de   termômetro   digital   a   laser.   Caso   apresentem  
 alteração,   serão   dispensados   e   encaminhados   para  
 avaliação   médica.   

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

Além   das   observações   e   anotações   durante   as  
 aulas   remotas,   todos   os   alunos   passarão   por uma  
 sondagem,   de   modo   que   entenderemos   o   novo   “ponto  
 de   partida”   das   aulas.     

As   reposições   serão   feitas   de   forma   híbrida,   ou   seja,  
 parte   presencial   e   parte   remota.   

Cada   turma   receberá   seu   horário   específico   de   aulas  
 e   reposições.   

Aqueles   pais   que   optarem   por   não   levar   os   filhos   para  
 a   escola   receberão   o   link   para   assistirem   às   aulas.  
 Haverá   uma   câmera   em   cada   sala   de   aula,   através  
 da   qual   os   alunos   que    optarem   por   ficar   em   casa  
 assistirão   as   aulas   online.    

CUIDADO   COM   A   EQUIPE  

ACOMPANHAMENTO  
 PEDAGÓGICO
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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,   passaremos  
 por   um   novo   período   de  adaptação,   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  




