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Secretaria Municipal
de Educação
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Olá, querida família!

Temos uma boa notícia para dar a você. É chegada a hora 
de retomarmos nossas atividades escolares presenciais! 
Por isso, organizamos esta cartilha com informações 
importantes, para que o retorno às aulas seja seguro para 
todos os envolvidos. Pedimos que fique atenta às 
orientações que vamos colocar neste material. 
Para receber nossos alunos, professores e funcionários, 
vamos reorganizar o funcionamento da escola, seus 
horários e formas de atendimento, seus espaços e tempos, 
ou seja, tudo o que representa sua rotina. 

Será um recomeço, um novo tempo de aprendizagens e 
cuidados, os quais devem ser seguidos por todos nós! 
Saiba que sua participação é fundamental para a reabertura 
segura das nossas unidades escolares. 

Vamos juntos escrever novas 
páginas dessa história... Que 
elas sejam cheias de esperança 
e de muitas conquistas! Um 
grande abraço!
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ALGUMAS PERGUNTAS
O que precisamos saber para um retorno seguro?

Quais medidas 
sanitárias e de 
saúde serão 
adotadas, no 
contexto escolar?

Qual o papel das 
famílias, para que 
seus filhos voltem 
às escolas com 
segurança?

SÃO MUITAS AS PERGUNTAS,
 não é mesmo? 

Vamos contar um pouquinho 
sobre como tudo irá acontecer!

Como a escola 
será organizada 
para atender os 
alunos?
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Quem vai organizar o retorno?
Para o retorno, cada unidade escolar terá uma 
comissão denominada BRIGADA DA PANDEMIA. Essa 
comissão conta com representantes de diretores, 
coordenadores pedagógicos, professores e pais. 
Cada ‘Brigada da Pandemia’ está elaborando um 
plano de retorno específico para a unidade escolar, 
com todas as medidas e recomendações de 
segurança sanitária e médica. 

Quem decide pelo retorno?

Todos os alunos voltarão no mesmo dia?
Os alunos voltarão de modo gradual, para que 
não haja aglomeração. As turmas terão 
quantidade reduzida, mantendo-se o 
distanciamento recomendado entre as carteiras. 
Por isso, os alunos deverão ir somente nos dias 
definidos para seu atendimento.

COESP

O retorno acontecerá mediante aprovação do 
COESP (Comitê de Operações Emergenciais em 
Saúde Pública de Londrina). Esse comitê foi criado 
para atuar no gerenciamento de proteção contra a 
COVID-19 e é composto por médicos infectologistas/ 
pneumologistas, profissionais das secretarias estadual e 
municipal de Saúde, membros do MP (Ministério Público) e 
da sociedade civil organizada.
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O QUE OS PAIS 
precisam saber?

Os horários de entrada e saída 
serão escalonados, para evitar 
aglomerações nos portões das 
unidades escolares;

O tempo de estudo presencial 
na escola será de 3 horas;

Os horários do transporte 
também serão organizados para 
evitar aglomeração dentro do 
ônibus e nos portões da unidade 
escolar. Haverá arranjo de 
assentos com distância entre as 
crianças, medição de 
temperatura antes do embarque 
do aluno, desinfecção dos 
ônibus escolares e capacitação 
de motoristas e monitores;

Os responsáveis deverão levar e 
buscar seus filhos 5 minutos antes, 
evitando aglomerações nos 
portões. Não será permitida a 
entrada de pais/responsáveis por 
alunos e pessoas estranhas à 
comunidade escolar em horários 
de atendimento aos alunos. O 
atendimento ao público será feito 
de forma on-line ou via telefone. 
Caso seja necessário atendimento 
presencial, deverá ser previamente 
agendado;
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O QUE OS PAIS precisam saber?

Para a merenda, o desjejum será 
oferecido no início do período, e 
os alunos irão se alimentar 
dentro da sala de aula. Eles 
receberão o alimento embalado 
e uma caneca com leite ou chá. 
A refeição principal acontecerá 
dentro da sala de aula, ou em 
alguns casos no refeitório, e o 
alimento será disponibilizado 
em marmitas de alumínio;

Será desenvolvido um Programa 
de Educação Sanitária com 
várias ações, para conscientizar 
os alunos sobre o uso de 
máscaras, a lavagem correta das 
mãos, a realização de etiqueta 
respiratória, a manutenção de 
distanciamento, o descarte de 
lixo produzido em local 
adequado e outros. Oriente 
seu(sua) filho(a) em casa. Vamos 
juntos ensiná-lo(a) a se cuidar;

Os alunos entrarão em fila na 
escola, conforme as marcações 
no chão. Haverá sinalização de 
rotas dentro das escolas, a fim 
de que os alunos mantenham 
distância entre si;
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Não haverá atividades coletivas, 
ou seja, na biblioteca e salas 
multimídias;

al
im

en
ta

çã
o

6



M
ÁS

CA
RA

utilizando meios mais seguros, como vídeos, reuniões 
virtuais, informativos e outros. Na unidade escolar, 
todos estão capacitados: as Brigadas da Pandemia, as 
equipes de transporte escolar, merendeiras e pessoal 
da limpeza, visando a assegurar total atenção e 
cuidado no cumprimento das medidas sanitárias 
e de saúde, de modo que o retorno seja tranquilo 
e com segurança.  

Vamos conversar sempre com as famílias, 

OBJETOS

As crianças também receberão 
garrafinhas da SME para 
utilização na escola, e não 
poderão compartilhá-las com 
outros colegas. No dia da aula 
presencial, a criança deverá 
trazer a garrafa de casa e cheia 
de água. GA

RR
AF
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HA

As crianças receberão duas 
máscaras da SME (Secretaria 
Municipal de Educação) e 
deverão ir sempre com a 
máscara para a escola. As 
famílias devem fazer a lavagem 
diária da máscara das crianças, e 
não devem deixar a criança sair 
de casa sem ela; 

Os alunos não deverão levar 
material para a escola (não levar 
mochila, cadernos, brinquedos 
e livros – somente a garrafa de 
água);
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O QUE OS PAIS precisam saber?
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SEGUE AÍ UM 
CHECKLIST 

DOS PONTOS À QUE

A FAMÍLIA 
PRECISA FICAR 

ATENTA!
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S Se possível, construir com a criança um plano de retorno à escola, 
com horários, para restabelecer rotinas diárias e para que se sintam 
confortáveis e saibam o que esperar. 

Confortar e tranquilizar a criança, explicando que o ambiente 
escolar é um local seguro e que ela deve confiar nos professores e 
demais profissionais. 

Orientar sobre o trajeto casa/escola  e escola/casa, de modo que a 
criança não permaneça em grupos de colegas pelas ruas.

Levar a criança perto do horário de entrada na escola, evitando, 
assim, que permaneça em aglomerações no portão da unidade 
escolar.

Buscar a criança no horário estipulado para a saída, evitando, 
assim, aglomerações no portão da unidade escolar.

Orientar a criança a utilizar máscara durante todo o período que 
estiver na unidade escolar.

Certificar-se de que está indo para a unidade escolar com máscara 
e garrafa de água.

Lavar a máscara da criança diariamente, assim como a garrafa de 
água e o uniforme escolar.

Orientar a criança a tomar banho logo que chegue da unidade 
escolar.

Ensinar a criança a tirar a máscara e colocá-la em local adequado 
para ser lavada.

Manter as unhas da criança sempre cortadas.

Manter os cabelos da criança sempre curtos ou presos.

CHECKLIST PARA AS FAMÍLIAS
Checklist

Recomendamos aos pais e responsáveis conversarem com
as crianças e as prepararem para o retorno às aulas presenciais.
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Oportunizar a ela a possibilidade de fazer perguntas e de expressar 
como se sente, ao voltar para a escola.

Manter a criança afastada da escola ao menor indício de quadro 
infeccioso, como febre, manifestações respiratórias, diarreia, entre 
outras.

Comunicar à escola, caso a criança teste positivo para o 
Coronavírus, sendo o seu retorno condicionado a atestado 
médico.

Explicar por que a escola será limpa com muito mais frequência, e 
as pessoas estarão usando máscaras.

Lembrar a criança de que pode conviver presencialmente com os 
colegas sem temores, porém, deve adotar os cuidados 
necessários para prevenir a doença.

Orientar a criança como manter distância segura dos colegas e 
profissionais da escola.

Aconselhar a criança sobre o contato físico: evitar apertos de 
mãos, beijos e abraços.

Alertar a criança para que evite tocar os olhos, nariz e boca sem 
higienizar as mãos.

Orientar sobre como manter ações de higienização, como lavar as 
mãos regularmente com água e sabão, utilizar álcool em gel 70%, 
cobrir boca e nariz ao espirrar ou tossir, com um lenço de papel ou 
antebraço, e deixar sempre o lenço de papel no lixo.

Recomendar à criança que não compartilhe objetos pessoais, 
como garrafinhas de água, material escolar e outros.

Lembrar a criança de não partilhar alimentos e bebidas.

Recomendar à criança que não utilize os mesmos utensílios, 
como canecas e talheres.

Adotar medidas para imunização da criança, especialmente em 
relação à vacina da gripe H1N1.
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