
 

 

 

 

 

ALUNOS E RESPONSÁVEIS 

O covid-19 é um vírus novo e, apesar das evidências demonstrarem que pessoas de todas as idades podem ser infectadas, 

ainda estamos aprendendo sobre como ele afeta os mais jovens. 

Na medida em que o Grupo Heitor Villa Lobos se prepara para reabrir e receber alunos, entendemos que a colaboração 

das famílias é vital para que essa reabertura ocorra de maneira segura. 

Assim, preparamos algumas informações para que os responsáveis, possam nos ajudar nessa missão. 

 

INTRODUÇÃO 
 
ANTES E DURANTE A PANDEMIA  
 
O Grupo Heitor Villa Lobos, de modo geral, teve o seu início do ano letivo/2020 com muitas expectativas; com trabalho 
definido a partir do seu planejamento anual, integração e apresentação do seu Projeto Político Pedagógico para a 
comunidade escolar.  
 
Em março, assim como em outros países, “acordamos” com o COVID-19.  
Muitas escolas começaram a se movimentar e decidir o dia de início do isolamento social. 
 
Nossos alunos pararam dia 13/03/2020, dando continuidade as suas atividades de forma remota até o dia 03/04/2020 e 
dando início ao período de férias escolares em 06/04/2020 à 05/05/2020. 
 
E no dia 23/03/2020, o Brasil parou!  
 
O isolamento social se fez obrigatório e necessário, entramos na chamada quarentena. Passamos por momentos difíceis de 
readaptação e de aprendizado para uma nova rotina dentro de casa, reaprendemos a conviver em família ou sem ela, 
respeitando a distância que para nós brasileiros é um pouco mais difícil. 
 
As crianças/adolescentes levaram tempo para entender que não estavam de férias e que a rotina havia mudado. 
 
Proporcionamos quase de imediato:  vídeos, plataformas com atividades, "lives" e atendimento individual às famílias. Com 
os atendimentos conseguimos ver ainda mais o quanto nossa comunidade escolar é diversa, tornando nosso trabalho ainda 
mais desafiador em nosso retorno.  
 
Mas chegou o momento da retomada e voltar às aulas presenciais. 
 
Voltaremos de forma gradativa, com as turmas reduzidas e realizando um rodízio com todas as turmas, levando em 
consideração: 

• Quantidade de alunos de cada sala. 

• Obrigatoriedade de distanciamento de 1,5m entre eles, dentro de sala. 

• Organização dos horários de permanência na escola em dias de aula presencial. 

• Ensino híbrido: os alunos poderão assistir aulas em casa, será disponibilizado a aula gravada do dia, e momentos 
ao vivo. 
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1. PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ALUNOS E FAMILIARES 

Estamos nos preparando para receber os nossos alunos seguindo todos os protocolos de segurança, para que sua saúde 
seja preservada. 

Todos nossos funcionários estão treinados para receber a comunidade escolar em segurança. 

Alunos e Pais serão orientados por meio de vídeos gravados, de como os ambientes escolares foram preparados para o 

retorno às aulas com segurança. 

O Protocolo de Orientação ficará disponível no Site do Colégio e na agenda eletrônica, com as principais medidas de 

comportamento e segurança que alunos, funcionários e famílias deverão adotar no retorno às aulas. 

 

 

2. RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 

Data prevista para 08 de setembro de 2020. 

Novos comunicados serão enviados às famílias, com os dias da semana e os horários de permanência do seu filho na escola. 

 

      

3.  RECOMENDAÇÕES ANTES DE SAIR DE CASA 

 

Precauções que devem ser tomadas pelas famílias e alunos antes de sair de casa, de forma a proteger sua família, os 

profissionais do Colégio e os seus colegas:  

 

✓ Quem se enquadrar no grupo de risco (casos como hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares, portadores de 

doença respiratória crônica, doentes oncológicos...) deve contatar o seu médico. Este, se assim o entender, irá colocá-lo 

em situação de baixa médica. Nesta circunstância fica, portanto, impedido de sair de casa. Nesse caso específico, 

comunique a Coordenadora do Colégio, via clipe escola ou por telefone. 

✓ Os pais devem verificar a temperatura dos filhos todas as noites e manhãs, e antes dos alunos saírem para a escola. Em 

caso de febre, devem ser mantidos em casa, por um período mínimo de 48 horas. 

✓ Uma febre que se apresenta, juntamente, com um ou mais sintomas da COVID-19, exige que o aluno permaneça em 

casa por um período de 14 dias. Uma autorização médica deve ser fornecida para que o aluno possa retornar à escola.  

✓  Os pais devem informar, imediatamente, à escola se um de seus filhos apresentarem sintomas da COVID-19; para que 

outros alunos possam ser monitorados de acordo.  

✓ Ter a ciência que o Colégio irá entrar em contato a qualquer momento caso o estado de saúde do aluno tenha alteração 

durante o dia.  

✓ Ter disponibilidade ou indicar alguém para ir buscar a criança/adolescente no Colégio, caso haja o contato telefônico. 

✓ Ter ciência que se a criança/adolescente apresentar 37°,5 C na entrada, não poderá permanecer no Colégio. 
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3.1- SOLICITAMOS PARA QUE CADA FAMÍLIA PROVIDENCIE PARA SEU FILHO NO RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS: 

• Duas máscaras facial de tecido. A troca deve ser feita a cada 2 (duas)horas de uso. 

 Para alunos de período integral (8 horas) são necessárias 4 máscaras de tecido. 

• As máscaras de tecido para as turmas de Educação Infantil e Fundamental I devem ser identificadas com o nome 
do aluno com caneta permanente. 

• As máscaras devem ser mantidas dentro de embalagens plásticas, tanto para a proteção da mesma e para as 
trocas. 

• Recomendamos, também, o uso de escudo facial (opcional), juntamente com a máscara para proteção total da 
face e dos olhos. 

• Alunos com idade de 4 meses a 3 anos não será obrigatório o uso de máscara. 

• Álcool gel 70° INPM para as mãos em embalagem pequena para o uso individual e contínuo.  

• Lenços umedecidos, antissépticos, para tocar e higienizar objetos e outras superfícies (uso pessoal).  

• Garrafa de água ou squeeze individual. 

• Para alunos que possuem a disciplina de robótica na grade curricular, providenciar 1 par de luvas de látex (para 
facilitar a higienização) para uso individual durante estas aulas. 

  

 
4- ORIENTAÇÕES DE CONVIVÊNCIA  
 

4.1- REGRAS BÁSICAS E ESSENCIAIS PARA CONVIVÊNCIA ESCOLAR: 
  

• Cobrir o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo em caso de tosses e espirros. 

• Evitar de tocar a mão no rosto, especialmente, nariz, boca e olhos. 

• Não compartilhar objetos pessoais, como canetas, lápis, borracha, livros ou blocos de papel.  

• Usar garrafa de água ou squezze individual.  

• Não cumprimentar funcionários e colegas com apertos de mão, abraços ou beijos. 

• Manter a distância pessoal de aproximadamente 2 (dois) metros.  

• Obedecer às regras de sinalização em todo o ambiente escolar. 

• Quando sair da mesa ao término das atividades, deixá-la organizada e arrumada, de forma a facilitar a limpeza 
e higienização.  

• Utilize lenço umedecido para higienizar superfícies e elimine-o de imediato no balde do lixo designado para isso. 

  

4.2- SEMPRE LAVAR AS MÃOS COM SABÃO E ÁGUA, DURANTE PELO MENOS 20 SEGUNDOS, NAS SEGUINTES 
OCASIÕES:  
 

• Depois de usar o banheiro.  

• Antes de tocar nos olhos, nariz ou boca.  

• Antes e depois de comer.  

• Após espirrar ou tossir (ou usar um lenço de papel). 

 

 GRUPO HEITOR VILLA LOBOS 



Plano de retorno às aulas para alunos e famílias 

 

 

 
• Após contato com lixo ou uma área de alta exposição, como maçaneta da porta e corrimão. 

• Antes de sair para a escola e assim que chegar em casa.  

• Quando as mãos estiverem sujas.  

• Crianças de 4 meses a 3 anos, as Professoras e Berçaristas ficarão encarregadas de higienizar, constantemente, 

as mãos das crianças. 

 
 

5- PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA  
 
Ao chegar na escola: 
 
✓ Os alunos devem chegar apenas para a hora da aula e não devem permanecer na escola após seu término. 

✓ O porteiro ou funcionário habilitado e treinado, aferirá a temperatura de todas as pessoas que entrarem no Colégio com 
uso de termômetro infravermelho. 

✓ Caso a temperatura seja registrada em 37,5° C ou superior, o aluno deverá retornar para casa e ficar em observação.  

✓ Todos, sem exceção, devem permitir a aferição da temperatura antes de acessar o ambiente de ensino.  

✓ Utilizar na entrada da Unidade Escolar, o álcool em gel 70° INPM, para higienização das mãos, disponibilizado em totens. 

✓ Será feita a pulverização dos calçados dos alunos, assim como das mochilas com rodinhas na entrada da Unidade Escolar, 
com um produto, altamente, seguro para desinfecção. 

✓ Após verificação da temperatura do aluno e da desinfecção dos calçados, o mesmo deverá dirigir-se direto para a sua 
sala de aula. 

 
 

6- SALA DE ISOLAMENTO  
 
Nas Unidades Escolares haverá um local, reservado, para isolamento de alunos ou colaboradores, com qualquer desconforto 
ou suspeita do COVID-19, até ter condições de ir embora ou o responsável chegar. 

 
 

7- MEDICAÇÃO NA ESCOLA 
 

A medicação na escola, somente, pode ser feita com a prescrição médica. 
 
 
8- SALA DE AULA  
             
✓ Tomamos todas as medidas de segurança, na montagem das salas de aula de cada Unidade Escolar do Grupo Heitor 

Villa Lobos; para garantir aos alunos o distanciamento determinado por lei: 1,5 metro.  

✓ Mesas e cadeiras estão sinalizadas para uso. 

✓ Marcações no chão da sala devem ser respeitadas para manter o distanciamento. 

✓ Avisos de orientação para uso correto de máscara, distanciamento, não compartilhamento de objetos, estão visíveis 

em todas as salas de aula e por todos os ambientes da escola. 

✓ O número de alunos por sala está dividido por quantidade mínima de alunos, respeitando o distanciamento físico. 

✓ O aluno deve chegar no Colégio e ir diretamente para sua sala de aula. 
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✓ Janelas e portas serão mantidas abertas durante todo o período de aula, para manter-se uma boa circulação do ar no 

ambiente, assim como o uso contínuo de ventiladores de acordo com a temperatura do dia. 

✓ Em todas as salas de aula e corredores das Unidades Escolares estará disponível álcool em gel para alunos e 

professores. 

✓ Não será permitido a retiradas da máscara durante todo o período de aula 

✓ No início das aulas e a cada dispensa, os alunos devem higienizar as mãos.  

✓ A sala de aula, superfícies, além de espaços comuns serão limpos e desinfetados após o uso com os produtos de limpeza 

adequados. 

 
 
9- BANHEIROS  
 
Os banheiros serão desinfetados, diariamente, com o uso de álcool líquido 70° INPM em seus assentos, e lavados 
diariamente com produtos desinfetantes para garantir descontaminação. 
  
✓ Iremos limitar o número de entrada de alunos nos banheiros de cada Unidade Escolar, que será restringido por 

professores e inspetores, para controle de alunos e distanciamento físico nesse ambiente, garantindo a limpeza a cada 

uso.  

✓ Todos os banheiros estão equipados com sabão líquido, toalhas de papel descartáveis e álcool em gel 70° INPM, para 

que o aluno ao utilizar o banheiro, faça a higienização correta das mãos. 

✓ Os alunos devem colaborar ao utilizar o banheiro, fechando a tampa do vaso sanitário antes de acionar a válvula da 

descarga, evitando a formação de aerossóis e contaminação do ambiente. 

✓  Lavar sempre as mãos ao utilizar o banheiro. 

 
9.1- INTERVALOS DE LANCHE NAS UNIDADES ESCOLARES 
 

• Os horários de lanche de todas as Unidades, serão realizados em forma de revezamento de turmas, com horários 

diferenciados, para reduzir contato e aglomerações. 

• Mesas e cadeiras de todos os refeitórios estão sinalizadas para manter o distanciamento e segurança entre 

alunos. 

• O distanciamento nas Unidades que possuem cantina, será por demarcações e sinalizações no chão e balcão. 

• As Unidades que possuem cantina (Camateí e Edu Chaves) – estão com os cuidados redobrados em relação a 

limpeza dos produtos oferecidos. 

• As famílias e alunos poderão ficar tranquilos, pois todos os itens vendidos para alunos serão higienizados com 

muita segurança. 

• Para evitar qualquer tipo de aglomeração na cantina da Unidade Edu Chaves, o aluno ou o Responsável, deve  
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• fazer o seu pedido com antecedência de forma on-line, pelo site da NUTREBEM ou no terminal de compras, 

quando chegar no Colégio. 

• Além de intervalos curtos, os alunos devem retirar sua máscara apenas para se alimentar durante o recreio, e 

ao terminar, deve colocar sua máscara imediatamente. 

• Após o uso de cada turma nos refeitórios das Unidades, tudo será higienizado e desinfectado, para que outra 
turma ocupe as mesas e cadeiras com segurança. 

 

 

10- BEBEDOUROS  

 
✓ Os bebedouros devem ser evitados e utilizados, somente, se precisar encher a garrafa de água ou squezze. 

 
✓ Torneiras dos bebedouros, que levem o aluno a colocar a boca, serão bloqueadas com fitas sinalizadoras, para prevenir 

o contato do aluno.  
 

✓ Somente as torneiras superiores estarão disponíveis para o aluno encher sua garrafa ou squezze.  
 
 
 

11- EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
✓ Obrigatório o uso de máscara durante as aulas; 

✓ Até a liberação dos Órgãos da Saúde, não haverá o compartilhamento de materiais. 

✓ As atividades serão aplicadas em ambientes abertos; 

✓ Nesta primeira etapa, serão realizadas sondagens diagnósticas de aprendizado; 

✓ Não haverá interação física nas atividades propostas; 

✓ Será respeitado o distanciamento entre os alunos durante a realização das atividades sendo a partir de 1,5 metro; 

✓ O aluno deverá portar uma camiseta reserva do uniforme escolar e squezze com água; 

✓ Os alunos serão liberados, aos poucos, minutos antes do término da aula para realizar a higienização das mãos, braços, 

cotovelos, rosto e em seguida substituir (trocar) a camiseta utilizada pela reserva e transitar sem aglomerações. 

IMPORTANTE - ACONDICIONAR A CAMISETA UTILIZADA EM SACO PLÁSTICO; 

✓ Recomendamos identificar, com caneta permanente, todos os pertences com o nome e turma do aluno que será 

responsável pelos mesmos.  

 
 
12 - PLAY GROUND 

 
Todas as Unidades Escolares do Grupo Heitor Villa Lobos possuem áreas de play ground de uso coletivo. 

Essas áreas serão utilizadas duas vezes ao dia, por turmas alternadas e com horários definidos por Professoras e 

Coordenação, para que a equipe de limpeza possa fazer a desinfecção após a utilização de cada turma. 
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13- LABORATÓRIOS, SALA DE ROBÓTICA, DANÇA 

 

✓ Esses espaços serão utilizados somente se necessário e com número de alunos reduzidos, mantendo o distanciamento 

obrigatório para a segurança dos alunos e Professores. 

 

 

14- TRANSPORTE ESCOLAR 

 

✓ O uso de máscara é obrigatório para motoristas e estudantes que utilizam esse serviço. 

✓ A ocupação dos veículos será com demarcação dos assentos liberados para uso. 

✓ Os transportadores devem organizar e manter o distanciamento entre os usuários, com marcação onde podem sentar. 

✓ Horários de uso de transporte escolar será flexibilizado pela escola, para que não haja acúmulo de alunos dentro do 

veículo. 

✓ Sugere-se que o transportador faça a aferição da temperatura do aluno, antes de embarcar no veículo. Se houver algum 

sintoma (37,5C ou superior), o aluno não deve utilizar o transporte e tampouco ir para a escola. 

✓ Utilizar álcool em gel no embarque e desembarque.  

✓ A ventilação dentro do veículo será priorizada. 

  

15- ALMOÇO E JANTAR 

✓ Para alunos que ficam período integral nas Unidades, as refeições serão todas preparadas com muita higiene e 

segurança, para serem oferecidas às crianças do Berçário, Infantil, Fundamental I, II e Médio que utilizam desses serviços:  

mensal ou individual. 

✓ Serão definidos horários e distanciamento para refeições nos turnos, de modo a evitar a aglomeração nos refeitórios de 

todas as Unidades. 

✓ Mesas e cadeiras dos refeitórios estão todas com marcações indicativas, que mantém o distanciamento entre os alunos. 

✓ Uso de pratos e talheres serão todos esterilizados com segurança para o uso. 

✓ Copos serão todos descartáveis. 

✓ Nas Unidades Berçário, Sonho Mágico, Camateí e Edu Chaves, somente uma funcionária da cozinha, com luvas e máscara 

servirá a comida no prato do aluno, para evitar qualquer contaminação 

✓ Os alunos devem lavar as mãos antes e após as refeições. 

✓ Lavatórios, álcool em gel estão disponíveis em todas as áreas de refeição de nossos alunos. 

 

16- CURSOS EXTRAS 

✓ Teremos cautela para a retomada dos cursos extras. 

✓  Primeiro retomaremos as aulas presenciais, com número reduzido de alunos. Se ao longo das semanas, sentirmos 
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✓ segurança e não houver registro de contaminação, voltaremos com as aulas extras em horários diferenciados, de acordo 

com o número de alunos inscritos. 

✓ Coordenadora de Esporte e Professores farão o contato com as famílias, para combinar esse retorno de forma segura. 

 

17- ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 O retorno será um desafio para todos da escola 

Durante o isolamento de uma forma ou de outra as crianças/adolescentes/familiares foram afetados emocionalmente por 

vários fatores que precisam ser considerados:  perderam rotina; dividiram atenção ou não tiveram atenção, devido ao 

trabalho home office dos pais, tiveram que ficar afastados da família ou do núcleo familiar por segurança, ganharam as telas 

como meio de comunicação e de forma repentina, bem como a TV como “amiga” nas horas vagas e outros tantos fatos; a 

escola invadiu a rotina familiar.  

Talvez a consequência do isolamento não apareça de pronto e sim a longo prazo, as observações e apoio deverão ser 

constantes, assim poderemos garantir um retorno gradativo as atividades pedagógicas. 

NAS PRIMEIRAS SEMANAS DE RETORNO AS AULAS, DAREMOS PRIORIDADE PARA: 

• Acolhimento socioemocional de todos os alunos: troca de experiências entre eles sobre as emoções, medos, 

preocupações...  Essas ações serão importantes para que os alunos atuem como corresponsáveis na criação de um 

ambiente de cuidados e que entendam que esta situação afeta a todos, será uma troca imensa de experiências 

vividas e sentidas por professores e alunos e sobre como estão lidando com ela. 

 

• Teremos a oportunidade de construir com os alunos um novo cotidiano, mas atento as necessidades dos nossos 

alunos.  Daremos várias orientações sobre os cuidados, distanciamento e respeito que teremos que ter durante o 

período que estivermos na escola, procedimentos rotineiros de higiene para proteção de si e dos outros. 

 

• No decorrer da semana iniciaremos a avaliação diagnóstica com as turmas, para saber o que o aluno conseguiu 

absorver de conhecimento no tempo de isolamento. 

 

• Faremos revisão dos conteúdos e após a avaliação diagnóstica, faremos o possível, para dar suporte ao aluno que 

ficou com defasagem pedagógica. 

 

• Daremos acompanhamento aos alunos que precisam de recuperação contínua, os pais tomarão conhecimento 

através do contato do Professor e da Coordenação, para que juntos, o aluno possa ser ajudado. 

 

• Quando as aulas presenciais forem normalizadas, poderá haver recuperação para alunos com dificuldade em 

aprendizagem no contraturno. 

 

18- SISTEMA HÍBRIDO DE ENSINO: AULAS PRESENCIAIS + AULAS ON-LINE 

✓ A volta às aulas presenciais requer muito planejamento para dar aos alunos e pais a devida segurança. 

✓ Mas dependemos da criação de uma vacina, para que todos fiquem IMUNES ao COVID-19. 
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✓ Sabemos que para a Ciência, criar uma vacina eficaz, demanda tempo, e por isso precisamos dar continuidade a vida, ao 

✓  trabalho, aos estudos, de maneira consciente e com todas as precauções de segurança e higiene que são exigidas, mas, 

o mais importante é que cada um faça a sua parte de maneira responsável. 

IREMOS OFERTAR AOS SEUS FILHOS: 

• Sistema de rodízio com número reduzido de alunos em sala e com o devido distanciamento. 

• Aulas on-line para complementar a carga horária de estudo. 

IMPORTANTE: Ficará a critério da família enviar o aluno para o colégio no retorno às aulas presenciais.  

Os Pais que assim desejarem, que seus filhos retornem ao Colégio, assinarão o Termo de Segurança e Responsabilidade 

para ser encaminhado e anexado ao prontuário do aluno. 

Os responsáveis pelo aluno, que optarem por aulas gravadas e on-line, devem comunicar a Coordenadora de sua Unidade 

via clipe escola ou por telefone. 

  

19- BERÇÁRIO 

✓ O nosso Berçário Prime é muito especial.  

✓ Ele foi todo reestruturado para receber nossos pequeninos da maneira mais segura que possamos trabalhar. 

✓ Mas para a volta dos bebês, será preciso muita parceria da família com o Berçário. 

✓ Confiança será a palavra chave para o sucesso dessa retomada. 

✓ Todos os itens anteriores foram, criteriosamente, elaborados para atender as quatro Unidades Escolares. 

✓ Mas, alguns itens específicos são únicos e exclusivos para as crianças de 4 meses a 3 anos. 

✓ Para tranquilidade dos pais, estaremos pulverizando todo o Berçário ao final do dia com um produto altamente eficaz 

no combate ao vírus: Peroxy 4 D (utilizado em ambientes hospitalares), garantindo eficácia e segurança por 72h. 

✓ Todos os calçados, as bolsas e demais pertences das crianças, na chegada ao Berçário, serão pulverizadas com 

desinfetantes para a segurança de todos. 

✓ Álcool em gel 70° INPM será utilizado pelas Berçaristas e Professoras para higienizar na medida certa, as mãos das 

crianças, para assegurar o não contato com a área dos olhos e boca. 

✓ Não será permitida a entrada dos familiares no Berçário, todas as tratativas e recomendações devem ser feitas por 

escrito na agenda do clipe escola ou via telefônica para segurança de todos. 

19.1- EQUIPE DO BERÇÁRIO:  

 

• Funcionários do Berçário 1 e 2 estarão equipados de óculos, luvas, máscara, touca e aventais descartáveis para 

o cuidar dos seus filhos. 

• Funcionários usarão luvas durante todo o expediente de trabalho, para troca de fraldas, manipulação de 

alimentos. 
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19.2- TROCADORES E SALA DE BANHO 

Desde a inauguração do Berçário Baby Prime há 5 anos, a limpeza e higiene desses locais são a prioridade de 

nossa Empresa. 

• Toalhas de papel descartáveis para os trocadores são rotina em nosso Berçário e agora será intensificado a 

limpeza antes de cada troca de fralda, limpar o colchão do trocador com álcool líquido 70° INPM e 

revestiremos com a toalha de papel descartável. 

 

• Banheiras: A cada Banho, toda a banheira será lavada com água e sabão e na sequência esterilizada com 

álcool 70° INPM. 

 

19.3- HORA DO SONO 

 

• As caminhas para o sono são utilizadas pelos alunos do Berçário 2 ao Maternal, as mesmas serão distanciadas 

com no mínimo 1(um) metro de distância. 

•  Todas as acomodações serão higienizadas antes e após o uso. 

• As roupas de camas serão mantidas em saco plástico individualizado e identificado com o nome da criança 

(travesseiro pessoal, lençol e cobertor) durante a semana. Estes itens serão enviados para a higienização toda 

sexta-feira e o responsável deverá reenviá-las, limpos, no início de cada semana.   

 

19.4- BERÇOS   

 

▪ As roupas de cama são oferecidas pelo Berçário às crianças do Berçário 1. 

▪ Para tranquilizar as famílias, os berços possuem os nomes dos bebês e são, cuidadosamente, higienizados e 

limpos; assim como troca de lençóis e fronhas que são lavadas mais de uma vez por semana, prevenindo o 

risco de contaminação, pois são únicos e exclusivamente de uso individual.  

 

19.5- ALMOÇO E JANTAR NO BERÇÁRIO  

• Os utensílios, como prato e talheres, serão higienizados, corretamente, para o uso de todas as crianças. 

• A manipulação desses itens para o uso das crianças, será feita com luvas; utilizadas pela profissional 

responsável em servir a alimentação nos pratos. 

• As Professoras e Auxiliares se utilizarão de luvas para o manuseio da comida para servir as crianças. 

• As mãos das crianças serão higienizadas antes e após as refeições. 

• Não serão utilizadas escovas de dente durante este período de retorno às aulas, pois é necessário cautela 
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• com relação aos cuidados com as mesmas e sua contaminação. Os pais deverão fazer esta higienização em 

casa. 

• Copos utilizados no Berçário serão todos descartáveis para sucos e água. 

• O distanciamento das crianças nas mesas de refeitórios e cadeirões serão feitos com espaços demarcados 

por sinalização.  

 

 

19.6- SALAS DE ESTIMULAÇÃO DO BERÇÁRIO  

 

• Serão higienizadas após a cada revezamento de uso pelas crianças 

• Cada criança será restringida ao uso de apenas um brinquedo pessoal no estimulador; para que possamos 

controlar a manipulação. 

• Os brinquedos serão higienizados a todo o momento com álcool líquido 70°INPM. 

 

 

19.7- CARTEIRA DE VACINAÇÃO E TERMO DE SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE    

 

• Solicitamos que a família apresente no primeiro dia de retorno, uma cópia da Carteira de Vacinação do(a) 

aluno(a) do Berçário ao Ensino Médio, atualizada, que poderá ser envida por e-mail ou WhatsApp. 

• O Termo de Segurança e Responsabilidade, deve ser lido, assinado e enviado pelo e-mail ou WhatsApp, 

junto com a cópia do documento solicitado acima. 

 

 

19.8- ENTRADA DE BEBÊ E CRIANÇAS NO BERÇÁRIO   

 

Ao entregar o bebê / criança para o (a) funcionário (a) do Berçário:    

 

• Será aferida a temperatura da criança. 

• Não será permitida a entrada dos familiares no ambiente escolar. 

• Crianças de colo não precisam fazer o uso de máscara. 

• Crianças que andam, os sapatos serão pulverizados, assim como todas as bolsas. 

• Máscaras deverão ser de tecidos, podendo as crianças fazerem o uso das mesmas, as incentivaremos em 

usá-las durante a divisão de espaço no Play Groud e sala de estimulação, mas não terão a obrigatoriedade, 

pois são muito pequenos, ficando assim, a critério da família enviar ou não a máscara. 

• Álcool em gel será utilizado na entrada das crianças para a higienização das mãos, disponibilizados em 

totem. 

• Não poderemos ficar com carrinhos de bebê e bebê conforto dentro do Berçário, os pais deverão levar 

embora. 
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20- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA NO BERÇÁRIO 

    

Precisamos ter muito carinho e paciência no retorno ao Berçário. 

 

As crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos ficaram muito tempo em casa com seus pais, estão apegadas e cheias de 

mimos. 

Nos primeiros dias, talvez os bebês e crianças fiquem com medo e resistentes na entrada, mas no decorrer dos dias, a 

memória das crianças vai identificando e reconhecendo o ambiente escolar, suas cuidadoras e Professoras, e o elo afetivo 

sendo despertado novamente e a rotina voltará ao normal. 

O desenvolvimento psíquico, motor e da linguagem na fase de Berçário e Educação Infantil são muito importantes e 

precisam ser estimulados, diariamente, para que os pequenos cresçam e desenvolvam seu intelecto para fins de 

comunicação, desenvolvimento da coordenação motora, aprendizado e sociabilização.  

Iremos avaliar cada criança e encaminhar aos pais um relatório do que foi observado, nas primeiras semanas, após tanto 

tempo de isolamento.  

Atividades de estímulo psicomotor, pinturas, música, fantoches, contação de histórias serão retomadas com muito amor, 

com nossas crianças.  

 

 

Agradecemos a todos, 

Direção do Grupo Heitor Villa Lobos. 
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