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Como é bom ter você de volta! 

 

Estamos preparando o momento do nosso reencontro de forma segura, 

cuidadosa e tranquila.  

Durante o período em que permanecemos em atividades remotas 

(vídeos, plataforma Zoom e ”lives” ) procuramos nos reinventar, oferecendo 

de forma ética e acolhedora nossa  prática pedagógica.  

Chegou a hora! 

É hora de retornar!  

Esse momento nos exigirá um desdobramento na nossa estrutura 

pedagógica: 

1- Continuaremos atendendo de forma híbrida (Plataforma Zoom) para 

aquelas famílias que ainda preferem se manter em casa, reforçando a 

prática pedagógica com  nossa APOSTILA. 

2- Continuaremos também com o serviço de ‘’babysitter’’ que vem sendo 

oferecido desde maio como: ‘’Paraíso Infantil em casa’’. Será realizado 

nas mesmas condições atuais, 2x por semana, 4h por dia para famílias 

que NÃO desejarem o retorno presencial, temporariamente 

(atendimento conforme disponibilidade/vagas limitadas) 

3- Atenderemos de forma presencial visando, com a mesma efetividade 

de sempre, a segurança e a higiene do nosso ambiente escolar. 



 

Preparamos esse Manual com orientações , protocolos e compromissos 

para nossa comunidade: Paraíso, famílias, colaboradores e parceiros. Tudo 

elaborado em conformidade com as orientações e medidas de prevenção do 

coronavírus. 

 

‘’Para ficarmos mais próximos, todo cuidado é pouco’’. 

 

Vejam nossas novas regras de convivência: 

1- A máscara de proteção facial é obrigatória, constantemente, em 

todos nossos espaços. 

2- Evite aglomerações, mantendo a distância mínima de 1,5 m das 

outras pessoas.  

3- Cumprimente as pessoas sem contato físico. 

4- Traga sua garrafinha de água para uso individual.  

5- Higienize frequentemente as mãos. Colocamos mais dispensers de 

álcool gel nas entradas, como em todo o nosso espaço. 

6- Lave as mãos com água e sabão antes dos lanches , refeições e ao 

compartilhar objetos. 

7- Evite tocar nos olhos, boca e nariz.  

8- Ao ter a temperatura aferida, siga as orientações com carinho 

sendo proibida a permanência em nosso espaço com temperatura 

superior a 37,5ºC. 

9- Respeite a orientação da restrição do atendimento presencial às 

famílias em nosso espaço. Use canais tecnológicos como site , e-mail  

ou whatsapp , os quais estarão sempre à disposição. 

10- As turminhas serão reorganizadas em grupos menores, podendo 

haver mudança na equipe. 

11- Nossas atividades ao livre e espaços amplos serão priorizadas. 



 

12- Teremos uma Equipe de Acolhimento , a qual ficará responsável por:  

verificar equipamentos de segurança, recepcionar crianças e 

colaboradores, aferir a temperatura, acompanhar a higienização 

das mãos e garantir a entrada somente após a higienização dos pés 

no tapetes sanitizantes. A equipe também se responsabilizará em 

encaminhar nossas crianças que apresentarem sintomas de COVID-

19 como: tosse, temperatura superior a 37,5º, coriza e/ou 

dificuldade de respirar à coordenação a fim de aguardarem a 

chegada dos responsáveis.  

13- Nossa Equipe de Apoio fiscalizará a higienização sistemática e 

adequada dos espaços, observará ventilação natural dos ambientes, 

mantendo portas e janelas abertas. A pulverização dos ambientes 

será realizada 2x por semana e a higienização sistemática 

acontecerá 3x ao dia. 

14- Nossa Equipe pedagógica é responsável em acompanhar o estado 

emocional de nossas crianças, assim como a disseminação da nossa 

cultura de acolhimento, seguindo protocolos e segurança e saúde; 

acompanhando paralelamente o desempenho e processo pedagógico. 

Enfim, RESPONSABILIDADE DE TODOS, cabendo também 

algumas obrigações das famílias respeitando quarentena domiciliar 

, caso nossa criança tenha contato com pessoas que apresentem 

Síndrome gripal ou pessoa diagnosticada com COVID-19. 

Cabe à família também reforçar a nossa cultura de acolhimento 

como responsabilidade coletiva; 

✓ Registrar, na agenda , caso a criança tenha tido algum 

sintoma COVID-19 , nas 24 h anteriores para melhor 

observação. 



 

✓ Identificar com o nome as máscaras da criança e enviar pelo 

menos 2 máscaras por turno para criança maiores de 3 anos.  

✓ Não enviar brinquedos. 

✓ Priorizar atendimentos ‘’online’’, telefone, whatsapp a fim de 

evitar presença física. 

✓ Zelar pela higienização prévia e constantes dos materiais 

individuais da criança 

✓ No caso de envio de lanches, zelar pelos cuidados de higiene 

e conservação. 

✓ Preencher e assinar ‘’Declaração de opção para atividades 

remotas “ a qual  será  obrigatório àquelas famílias que 

optarem somente nessa modalidade. Tal documento estará 

disponível em nosso site, 

Fique por dentro do nosso Plano de contigência COVID 19 o qual será 

disponibilizado em nosso site:www.escolaparaisoinfantil.com.br 

 

 

#porque fazer nossa parte é cuidar de todos. 

 


