
Car�lha de cuidados
Scuola Materna

Volta às aulas

Olá, queridos colegas!

Estamos muito felizes com o retorno das aulas!

Hoje estamos aqui para conversar sobre um assunto 
muito importante: a nossa volta à escola e os cuidados 
que devemos ter. Somos crianças, mas prestamos atenção 
em tudo, não verdade?

Preparamos um material especial, para todo mundo 
entender direitinho como será o nosso retorno às aulas e 
como contribuir com um ambiente seguro e saudável para 
todos.

Um abraço!



Manu, você pode 
explicar pra gente os 
cuidados que devemos 
ter em casa, na escola e 
no transporte durante o 
período da pandemia?

A escola já deixou tudo 
bem explicadinho... 
Vou compartilhar as 
informações com vocês. 
Leiam tudo com 
atenção! Eu convidei a 
minha família para ler 
a cartilha comigo. 
Algumas orientações 
são para nossos pais.



ORIENTAÇÕES BÁSICAS

ANTES DE SAIR DE CASA

Antes de se dirigir à Escola, é importante 
que os pais preencham diariamente um
formulário sobre a saúde da criança, 
disponível no aplicativo ClipEscola. Se a
criança apresentar qualquer sintoma gripal, 
ela deverá permanecer em casa.

Durante o período de pandemia 
não se esqueçam de manter as 
janelas abertas, garantindo a 
circulação do ar no interior do 
veículo. 

Se o transporte usado é o 
Escolar, atenção 
redobrada aos cuidados!

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TRAJETO CASA-ESCOLA



ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS 
INTERNAS
Para a segurança de toda a nossa 
comunidade, somente alunos, professores
e funcionários poderão ter acesso ao 
ambiente escolar. Se a coordenação
precisar de uma reunião com os pais, ela 
será realizada virtualmente, por meio do
aplicativo Zoom.

PORTARIA
A portaria da Scuola Materna continuará sendo a 
mesma. O que mudou? Os horários de entrada 
estão sendo escalonados por turmas, conforme 
previamente informado via ClipEscola.

O responsável não poderá acompanhar o(a) aluno(a) à sala de aula. Teremos uma equipe de
profissionais para o acolhimento e condução das crianças até a sala, onde serão recebidas 
pela maestra com muita atenção e cuidado.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

CHEGANDO À ESCOLA



Conforme decreto 12.306/2022, 
publicado no dia 25/05/2022 pela 
Prefeitura de Nova Lima, o uso de 
máscaras nos ambientes escolares volta 
a ser obrigatório a partir do dia 27/05.

* De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as máscaras são
indicadas para crianças a partir de dois anos.

Antes e depois de colocar a máscara, lembrem-se de 
lavar as mãos ou higienizá-las com álcool em gel. Mas não 
se preocupem, as maestras sempre estarão por perto e 
irão ajudá-los no que for preciso.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA ESCOLA BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS

Durante a pandemia, os brinquedos não serão compartilhados 
entre os alunos, mas isso não quer dizer que não vai ter 
brincadeiras e muita diversão! O parquinho da entrada, a praça
central, o pátio dos carrinhos, as quadras, todos esses espaços 
estarão disponíveis. Por enquanto, vamos fazer um combinado: 
ninguém vai levar para a escola brinquedos e jogos de casa! 
A Escola vai providenciar para que tudo esteja sempre bem 
limpinho e não ofereça riscos para a saúde de vocês.

A Escola vai caprichar ainda mais na limpeza das salas, 
móveis e objetos de uso dos
professores e alunos. 



ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA ESCOLA

As janelas da sala ficarão o tempo todo 
abertas para circular um ar sempre 
fresquinho! Os mais friorentos devem levar 
um casaco na mochila.

ÁGUA E LANCHE
Cada aluno(a) poderá levar de casa 
um copo individual de alumínio ou inox, 
identificado com seu nome, ou poderá 
usar os copos descartáveis fornecidos 
pela escola.

O ideal é que cada criança leve de 
casa sua própria merenda, mas 
haverá a possibilidade de aquisição 
do “kit lanchinho” da Sodexo. 
Na hora do lanche, sempre que 
possível, as turmas serão levadas 
para um espaço aberto com boa 
circulação de ar. Ninguém poderá
pedir um pedacinho da merenda do 
colega!



UNIFORMES
O uso do uniforme continuará sendo obrigatório. 
Ao voltar para casa, nada de brincar ou assistir à 
TV antes de retirá-lo e colocá-lo no cesto de 
roupa suja.

Se der para ir direto para o banho, 
melhor ainda!

HORÁRIO INTEGRAL E ESCOLA DE ESPORTES
Consulte a Secretaria da Scuola Materna para saber mais sobre 
as opções de esportes e horário integral, que puderam ser 
retomadas em 2022.

BIBLIOTECA
Os alunos terão livre acesso ao 
acervo, mediante solicitação prévia.
O fluxo de alunos no espaço �sico 
será controlado.

Para finalizar, lembrem-se de que
todas as maestras, funcionários e 
colaboradores da Scuola Materna 
estão ali para cuidar de vocês. Se, por 
acaso, vocês se sentirem indispostos, 
com nariz escorrendo ou dor de
garganta, a nossa enfermeira estará 
sempre pronta a lhes oferecer os 
primeiros cuidados. Sempre que 
precisarem, peçam ajuda a um adulto!

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

depois dA ESCOLA

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA ESCOLA



Quantas recomendações importantes! 
Prestei atenção a todas elas, entendi e vou 
cumprir tudo direitinho! Se eu me cuidar, 
também estarei cuidando de você e de todos 
os nossos amigos, não é verdade, Manu?

E-xa-ta-men-te, Fili! Quem cuida de si 
cuida de todos! Se cada um fizer a sua 
parte, teremos um ambiente seguro.


