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Uma Nova Rotina

Prezados pais e/ou responsáveis,

Estamos diante de um grande desafio que é a retomada das nossas rotinas escolares após a

pandemia do COVID-19 e, como educadores Maple Bear, temos a preocupação de fazer com

que a estruturação dos nossos procedimentos de retorno às aulas aconteça de maneira a

garantir uma retomada com segurança e qualidade para toda nossa comunidade escolar.

Nesse cenário de retomada, voltamos com muitos aprendizados e, principalmente, com uma

genuína preocupação de acolhimento, onde a proteção de nossas crianças, famílias e

funcionários é prioridade em toda tomada de decisão da direção de nossa escola.

Um Novo Cenário

Sabemos, no entanto, que as rotinas não vão voltar ao antigo normal sem antes passarmos por

um novo período de adaptação. Nossas crianças não poderão retomar de onde paramos antes

da suspensão das aulas presenciais. Precisamos adequar nossa rotina de convivência e

estudos diante desse novo cenário e suas necessidades. No nosso planejamento, temos que a

retomada das nossas atividades irá acontecer por etapas e serão baseadas em um conjunto de

ações que visam garantir a continuidade do aprendizado de nossas crianças, porém inseridas

em um ambiente seguro, acolhedor e estimulante. Mais do que nunca, baseados em nossa

metodologia canadense iremos incentivar um trabalho colaborativo por meio de inovação e

criatividade.

Pensando na melhor maneira de receber nossos alunos de forma segura e acolhedora,

desenvolvemos esse handbook a fim de que todos tenham acesso aos procedimentos que

iremos seguir para a retomada das atividades presenciais em nossa escola. Reforçamos que o

retorno das aulas presenciais será realizado gradualmente prevendo total adaptação dos alunos

quanto a nova rotina.

Em caso de dúvidas quanto às orientações abordadas neste documento, nossa equipe segue à

disposição para melhor atendê-los por nossos canais de atendimento.

Seguimos agradecendo por seu apoio e parceria durante a quarentena. Mesmo em tempos

difíceis, é muito bom ter seus filhos conosco e estamos ansiosos para revê-los!

Passaremos por isso juntos,

Direção
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RETORNO COM PRECAUÇÕES À SAÚDE



• Pais/acompanhantes deverão chegar na escola de máscara.

• Crianças deverão chegar na escola de chapéu com shield e/ou máscara (exceto crianças do

Toddler e Nursery).

• Usaremos o esquema de entrega das crianças na baia/portão. Neste momento pedimos aos

pais/acompanhantes que não entrem na escola.

• Aumentamos o número de escalas de entrada e saída para reduzir o fluxo concomitante de

pais e alunos. Pedimos aos pais que sigam com pontualidade os horários agendados de

entrada e saída.

• Teremos no máximo 2 pessoas responsáveis pelo recebimento das crianças. Pedimos aos

pais que não saiam do carro e abram o cinto da cadeirinha da criança antes da funcionária

pegá-la para diminuir ao máximo o contato da funcionária com o carro e vice-versa.

• Ainda dentro do veículo, será medida a temperatura das crianças: aquelas que

apresentarem temperatura acima de 37oC (pelo nosso termômetro) não serão admitidas na

escola.

• Após a saída do veículo, a criança passará pelo corredor que formaremos na entrada onde

faremos os seguintes protocolos:

1. Borrifação de álcool 70% em gel nas mãos dos alunos;

2. Passagem pelo tapete sanitizante

• Alunos serão direcionados para suas respectivas salas.

• Alunos que façam uso de transporte escolar, terão a temperatura auferida no momento em

que são coletadas na sua residência. Apresentando temperatura superior a 37oC, elas não

serão admitidas no transporte. Outras medidas a respeito do transporte escolar serão

informadas aos alunos/responsáveis envolvidos.

Entrada e Saída

FORNECEDORES E VISITANTES
• O acesso de fornecedores ao interior da escola será restrito e somente acontecerá em

caso de extrema necessidade.

• Caso seja necessário o acesso de fornecedores para serviços essenciais, como limpeza

ou manutenção de equipamentos da escola, o mesmo seguirá as regras de higienização e

segurança, usando impreterivelmente máscara, passando pela medição de temperatura

(adultos com temperatura acima de 37,5°C, não serão admitidos na escola), borrifação de

álcool gel nas mãos e passagem pelo tapete sanitizante

• Os horários de visita à escola serão preferencialmente fora do horário de aula. Sendo no

horário de aula, não haverá visita ao interior das salas, nem contato com as crianças.

• Os visitantes passarão pelos mesmos protocolos de entrada dos fornecedores.
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ALUNOS



• Materiais, manipulativos, móveis da sala de aula, maçanetas, brinquedos e 

utensílios serão higienizados com solução de água sanitária a cada troca de turno. 

• Retiraremos da sala de aula ursos de pelúcias ou outros itens com tecidos mais complexos para 

higienizar.

• Não utilizaremos tanque de areia nas atividades em sala, tampouco no playground.

• Capas dos livros de leitura e Student Learning Material serão higienizados antes e após contato e 

uso dos alunos.

• Será respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 (um e meio) metros: circle time e mesas.

• Salas serão mantidas arejadas e com ventilação natural: sem ligar o ar-condicionado e evitaremos o 

uso de ventiladores

• Janelas e portas permanecerão abertas para melhor ventilação e evitar o contato com a maçaneta.

• Disponibilizaremos lixeira com tampa para descarte específico de máscaras e lenços descartáveis.

• Disponibilizaremos álcool 70% para higienização de mãos nos diferentes ambientes frequentados 

pelas crianças.

• Faremos a higienização de todos os materiais que serão utilizados nas atividades com as crianças 

antes do início das aulas.

• Promoveremos rotina com alunos para lavagem das mãos e uso do banheiro a fim de que tenham 

atenção redobrada com a higiene neste período. Teremos um momento específico em sala para 

demonstrar procedimentos de higienização.

• Professores e assistentes lavarão suas mãos com água e sabão, e/ou farão a higienização das mãos 

com álcool gel ou líquido 70% durante todo o expediente: sempre ao chegar e durante o dia.

• Professores e assistentes terão atenção especial ao longo do dia com crianças pequenas em relação 

ao uso da máscara e/ou shield.

• Na hora da troca de fralda e roupa de crianças pequenas, a auxiliar lavará suas mãos antes e depois 

(procedimento que já é padrão). Durante a troca, fará uso de luva descartável, efetuando a 

desinfecção do trocador com álcool e esperando secar antes de deitar a criança para a troca.

• Evitaremos que brinquedos e manipulativos sejam compartilhados pelas crianças, devendo ser 

desinfectados antes e após as aulas.

• A cada uso, faremos a higienização de computadores, tablets, teclados, entre outros.

• Livros da biblioteca circulante serão higienizados no retorno e permanecerão 5 dias antes de 

retornarem à biblioteca.

• Professores e assistentes reportarão primeiro à direção escolar, qualquer sintoma percebido nos 

alunos e relacionados a gripe comum, H1N1 ou Covid-19, tais como tosse seca, coriza, dor de 

cabeça, diarreia, vômitos, aumento de temperatura e ausência de olfato e paladar. Feito isso, 

prosseguiremos com o protocolo da escola para contato com os pais.

• Montaremos uma sala de aula no pátio em frente à sala de música para ministrar algumas das 

aulas em ambiente aberto.

Salas de Aula
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• O momento da refeição é um período onde as crianças ficarão sem máscara e/ou 

shield e, portanto, é de alto risco. Os cuidados serão redobrados nessas ocasiões.

• Os alunos serão instruídos a lavar suas mãos com água e sabão antes e após as refeições.

• Temos uma escala de horários e de locais onde os lanches serão servidos para manter o 

distanciamento.

• A equipe da cozinha fará a higienização de frutas, embalagem de alimentos e garrafas antes 

do preparo das refeições. Geladeiras, freezers, fornos, fogão e demais eletrodomésticos 

serão higienizados regularmente com água, sabão e sanitizantes.

• Alunos deverão trazer suas próprias garrafinhas de água e copos para consumo pessoal. 

Pratos e talheres serão higienizados e colocados na mesa dentro de saquinho 

individualizado.

• A higienização do balcão, mesa e cadeiras do espaço

será realizada nos intervalos das trocas das turmas.

• Teremos responsáveis da cozinha para servir os alunos,

evitando que eles se sirvam e tenham contato com os utensílios. 

• Também nesse momento será respeitado o distanciamento

mínimo de 1,5 (um e meio) metros entre os alunos.

• Disponibilizaremos lixeira com tampa para descarte específico de 

guardanapos, papel-toalhas, entre outros descartáveis.

• Disponibilizaremos álcool gel ou líquido 70% para higienização de mãos no local.

Refeitório
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• Realizaremos limpeza dos banheiros 4 vezes ao dia.

• Os pontos críticos como torneiras, maçanetas, vasos sanitários, pias, recipiente de sabonete 

e recipiente de papéis para secagem de mãos serão higienizados nesse momento também.

• O uso de banheiros privativos em sala de aula será restrito a um aluno por vez.

• Na hora da lavagem das mãos e escovação os dentes após a refeição, não permitiremos 

aglomeração. O processo será controlado e realizaremos a desinfecção da pia e da torneira 

do local após seu uso.

Banheiros



• A escola disponiblizará 1 (um) chapéu com face shield (imagem abaixo) para cada aluno. 

Seu shield é destacável que permite sua higienização diária.

• Para os alunos que desejarem utilizar máscaras, recomendamos as de tecido e não 

descartáveis, considerando as orientações do Ministério da Saúde, Organização Mundial da 

Saúde e Anvisa, para não gerar desabastecimento e excesso de lixo.

• Recomendamos que as máscaras sejam lavadas e higienizadas diariamente. Elas serão de 

uso pessoal, identificadas com nome, sem possibilidade de compartilhamento com terceiros. 

Recomendamos, para quem optar por vir de máscara, que tragam uma máscara extra na 

mochila.

• O uso de luvas na escola será obrigatório somente para auxiliares em momentos de troca e 

profissionais da limpeza da escola.

• Objetos de uso pessoal dos alunos não serão compartilhados.

• Os bebedouros estão interditados. Teremos torneiras dos filtros designadas para encher 

garrafinhas pessoais.

• Todos que circularem na escola deverão trazer suas próprias garrafinhas ou copos de água, 

inclusive colaboradores.

EPI
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• Todos os colaboradores passarão pelos mesmos procedimentos de entrada que 

fornecedores e visitantes: usando impreterivelmente máscara, passando pela medição de 

temperatura (adultos com temperatura acima de 37,5°C, não serão admitidos na escola), 

borrifação de álcool gel nas mãos e passagem pelo tapete sanitizante.

• Todos os colaboradores que usam uniforme farão a troca de roupa quando chegarem na 

escola.

• Os colaboradores terão EPI necessário para a realização segura de suas respectivas 

atividades.

Colaboradores
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• Todos os colaboradores estão sendo treinados sobre as condutas de higiene sugeridas pela 

OMS, como: ao tossir e espirrar cobrir o nariz e boca com a parte interna do braço ou lenço; 

não cumprimentar ninguém na escola com abraços e beijos, manter a distância de 1,5m.

• Todos os alunos serão capacitados quanto às medidas para prevenção do COVID-19, 

evitando o contato físico e serão estimulados à novas maneiras de comunicação como 

combinações de sons e movimentos (acenos e sorrisos) à distância para preservar seus 

sentimentos.

• Atenção especial será dada à equipe de limpeza que, além de passar por formação em 

protocolos de saúde, aprenderá sobre os novos procedimentos de limpeza.

Treinamento



A contaminação é realizada por gotículas respiratórias, contato próximo (menos de 2 metros)

com alguém que possua os sintomas ou contato direto com as secreções sem proteção.

O que evitar?

Contaminação

Aglomerações
Muitas vezes quem contraiu o vírus

ainda não manifestou os sintomas

ou é assintomática, ou seja, não

manifesta.

Mãos Na Face
Passar a mão no rosto ou olhos sem

higienizá-los antes.

Alimentos
Consumir produtos de origem 

animal crus ou mal cozidos.

Contato
Evitar contato físico com pessoas, 

como: abraçar, cumprimentar, tocar 

e etc.

Os vírus conseguem durar até 24 horas nos objetos e uma maneira eficiente de eliminá-los é lavá-los bem 
com água e sabão.

Objetos Pessoais
Não compartilhar objetos de 

uso pessoal.
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Outros: diarréia e cansaço.

Tosse
Seca ou com secreção

Febre

Acima de 37º

Mais comuns

Congestionamento nasal

Dor na garganta e corpo

Quais São os Sintomas?

Confira abaixo os principais sintomas:

11

Dificuldade para respirar
Falta de ar

Ausência de olfato ou paladar

Menos comuns



Tabela de gerenciamento de risco
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Nivel de 

risco

Acesso à escola 

do exposto

Atividade 

Escolar

Aulas Ações Comunicação

Prevenção Alunos/funcionários 

que tenham realizado 

viagens 

recentemente e/ou 

apresentem sintomas 

serão orientados a 

procurar por 

atendimento em 

unidade médica e, 

mediante 

recomendação do 

profissional de 

saúde, manter 

afastamento das 

atividades no período 

recomendado

Trabalho 

pedagógico de 

prevenção à 

doença com 

orientações 

sobre medidas 

de higiene 

pessoal e 

etiqueta.

Aulas 

presenciais 

continuam 

normalmente

Protocolos de 

limpeza, 

higiene, 

etiqueta social 

e 

distanciamento 

efetivados

Teremos 

materiais 

informativos 

sobre a 

prevenção da 

gripe, em locais 

de circulação de 

estudantes, 

funcionários e 

familiares.

Nível 1: 

Familiar com 

suspeita

O aluno/funcionário 

será afastado das 

atividades 

escolares até que o 

resultado do 

exame esteja 

disponível;

Aulas 

programadas 

seguem 

normalmente. 

Se necessário 

o aluno fará as 

aulas online.

Não haverá 

suspensão das 

aulas 

presenciais

Protocolos de 

limpeza, 

higiene, 

etiqueta social 

e 

distanciamento 

efetivados

Comunicaremos 

a comunidade 

escolar (famílias 

e colaboradores) 

após a 

confirmação 

formal do 

resultado positivo

Nível 2: 

familiar com 

confirmação 

positiva do 

Coronavírus

O aluno/funcionário 

será afastado das 

atividades 

escolares durante 

o período de 

isolamento de 14 

dias ou período 

recomendado pelo 

profissional médico

O aluno 

participará das 

aulas online.

Não haverá 

suspensão das 

aulas 

presenciais

Protocolos de 

limpeza e 

higiene serão 

rígidos, 

especialmente 

nas trocas de 

turno

Comunicaremos 

a comunidade 

escolar (famílias 

e colaboradores) 

após a 

confirmação 

formal do 

resultado positivo

Nível 3: aluno 

e/ou 

profissional da 

escola com 

suspeita

O aluno/funcionário 

será afastado das 

atividades 

escolares até que o 

resultado do 

exame esteja 

disponível;

Aulas 

programadas 

seguem 

normalmente. 

Se necessário, 

o aluno fará as 

aulas online.

Não haverá 

suspensão das 

aulas 

presenciais

Protocolos de 

limpeza e 

higiene serão 

rígidos, 

especialmente 

nas trocas de 

turno

Comunicaremos 

a comunidade 

escolar (famílias 

e colaboradores) 

após a 

confirmação 

formal do 

resultado positivo

Nível 4: aluno 

e/ou 

profissional da 

escola com 

confirmação 

positiva do 

Coronavírus

O aluno/funcionário 

será afastado das 

atividades 

escolares durante 

o período de 

isolamento de 14 

dias ou período 

recomendado pelo 

profissional médico

O aluno 

participará das 

aulas online.

Aulas 

presenciais 

serão 

canceladas 

para a(s) 

turma(s) em 

questão

Sala sem aula 

será 

higienizada 

rigorosamente 

e fechada até a 

volta dos 

alunos.

Comunicaremos 

a comunidade 

escolar (famílias 

e colaboradores) 

após a 

confirmação 

formal do 

resultado positivo



Tabela de gerenciamento de risco
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Procedimentos ao identificar sintomas em criança / funcionário:

Não podemos permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na escola;

No caso de criança com sintomas:

- os responsáveis serão comunicados para buscar o aluno imediatamente

- a criança será levada para a parte coberta da baia para aguardar a chegada do 

responsável, assim ela fica isolada da turma, em lugar seguro e aberto enquanto 

aguarda

- recomendamos as famílias buscarem a orientação de um profissional de saúde

Crianças que fazem parte do grupo de risco não devem fazer as aulas presenciais.



CUIDADOS COM O 

CONTEÚDO PEDAGÓGICO 



Acreditamos na volta de alunos a cada dia. Estamos preparados com atividades-chave, de

sondagem e avaliação para cada aluno, na medida em que forem chegando. Nos organizamos

no sentido de:

• Ater-nos aos objetivos de aprendizagem e habilidades a serem desenvolvidos no ano,

(continuum de learning outcomes/base curricular para cada grupo), para traçar prioridades e

objetivos até o final do ano;

• Cadenciar o ritmo de maneira confortável e proveitosa (Priorizar um ensino motivador para

os alunos e de qualidade acadêmica, preocupando-se em não sobrecarregar os alunos com

excesso de conteúdo);

• Preparar kits de materiais manipulativos individuais para cada cada aluno;

• Planejar atividades diversas de movimentação corporal, que possam ser feitas ao ar livre e

sem contato físico;

• Corpo docente atento aos comportamentos dos alunos para que possam perceber sinais de

desconforto emocional carregados pelas crianças deste período de pandemia, para que

possamos endereçar junto às famílias;

• Preparamos, junto à nossa psicóloga, um programa de gerenciamento emocional com

atividades para trabalharmos, dentro do adequado para cada faixa etária, as emoções e

sentimentos que possam também ter surgido neste período.

Rotinas Pedagógicas
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As aulas de Educação Física e de Música serão feitas ao ar livre ou na quadra que tem 

excelente circulação natural de ar

Será respeitado o distanciamento de 1,5m.

Os materiais, quando usados, não serão compartilhados.

Aulas Educação Física e Música
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CUIDADOS COM O 

SÓCIO EMOCIONAL



Neste momento tão atípico para todos, nossos alunos estão há muito tempo em

casa, com um convívio intenso com suas famílias e sem interação com outras

pessoas e ambientes.

Entendemos que iremos passar por um novo período de adaptação na retomada

das aulas presenciais, familiarizando as crianças com a rotina, retomando

vínculos e inserindo os novos protocolos de higiene.

Pra que isso ocorra de forma mais tranquila possível para alunos e famílias,

sugerimos algumas medidas para o momento que antecede o retorno às aulas, a

readaptação e a rotina diária.
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Cuidados com o Sócio Emocional



• Reintegração social gradual: aumento gradual do tempo na escola para EI (especialmente

TODDLER e NURSERY), de acordo com a necessidade de cada indivíduo;

• Tempo de convivência social: haverá uma prioridade inicial de prover tempo para convívio

social com e sem mediação do educador;

• Intensificar o programa Be Present - acompanhamento socioemocional dos alunos e

desenvolvimento da inteligência emocional;

• Gerenciamento de emoções - preparamos um programa com atividades para realização em

sala de aula que possibilitem aos alunos expressarem lúdica e espontaneamente seus

sentimentos para que possamos, ou endereçar dentro da escola, ou comunicar às famílias

para que que a criança possa receber a ajuda necessária;

• Incluir rodas de conversas durante o dia (trabalhar empatia, escutar o outro, ajudar, acolher,

encontrar soluções em conjunto);

• Intensificar momentos de lazer e atividades ao ar livre: é no brincar que a criança regula o

seu equilíbrio emocional;

• Apoio e acolhimento aos colaboradores.
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Cuidados com o Sócio Emocional



PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS: 

Readaptação

Antes das Aulas Presenciais

• Retome a rotina e horários próximos aos que encaixam à rotina escolar presencial. Defina

horários de dormir e acordar, horários e as regras de alimentação.

• Mantenha um quadro com os horários das atividades semanais. Isso faz com que a criança

se mantenha organizada de forma a melhor se adaptar ao retorno de sua rotina.

• Entenda que a criança vai passar por uma retomada e mudança em sua rotina. Mesmo que

positivas, alterações na rotina geram insegurança e ansiedade, muitas vezes irritabilidade e

alterações em seus hábitos. Entenda este período como parte do processo e aja com

acolhimento.

• As professoras enviarão um vídeo de acolhimento para as crianças, explicando algumas das

novas regras. Ajudem as crianças, relembrando essas regras e ressaltando as diferenças de

cuidados com o esquema de aula anterior

• Para medição de temperatura de alunos, solicitamos aos pais e responsáveis que

preencham a autorização enviada via Google Forms.

• Pedimos que, se possível, enviem cópia ou carteira de vacinação digitalizada de seu filho(a)

para atualização na escola.

No Início das Aulas Presenciais

• Teremos horários reduzidos durante o período de readaptação, para as crianças de até 3

anos. Porém as crianças do infantil serão acompanhadas e apoiadas pela equipe

pedagógica e em caso de choro intenso ou qualquer outra dificuldade em sala, os pais serão

comunicados.

• Sabemos que o retorno às aulas promove mudança na rotina das crianças e por isso,

contamos com o apoio dos pais para que esse momento transcorra da maneira mais

tranquila possível.

• Infelizmente, seguindo as orientações das Secretarias da Educação e Saúde, a presença de

pais na escola não é possível neste retorno. Nós pedimos que os pais estejam disponíveis

para atender o chamado da escola, caso isso seja necessário.
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PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS: 

Rotina diária

• Não esqueça o chapéu com shield e/ou a máscara de seu filho. Teremos máscaras

descartáveis disponíveis para os casos excepcionais de esquecimento;

• Traga uma garrafinha ou copo para seu filho beber água. Esse copo voltará para

higienização em casa diariamente;

• Higienize as máscaras usadas pelas crianças diariamente. Para aquelas crianças que

optarem pelo uso da máscara, favor enviar uma máscara extra na mochila. Não repita uso de

uniforme sem higienizar antes.

• Medir a temperatura da criança antes de sair de casa;

• Preencher o formulário de check-list de sintomas diariamente (via GOOGLE FORMS) e

enviar à escola antes de sair de casa;

• As mochilas devem ser enviadas somente com itens essenciais, nominalmente: máscara

extra (caso criança opte pelo uso da máscara), lenços descartáveis, saco para colocar

máscara usada e roupa (caso necessário), garrafinha ou copo para água;

• Enviar saco plástico para colocar roupa usada/suja na mochila;

• Não chegar mais cedo: só receberemos as crianças dentro da escola 5 minutos antes (para

podermos fazer a limpeza das salas entre os turnos e para que as crianças não fiquem nos

espaços comuns quando não for necessário;

• As crianças não poderão trazer o brinquedo às sextas-feiras;

• As crianças com cabelos compridos devem vir com os cabelos presos. Lembrando que, por

causa do chapéu, o rabo de cavalo ou coque deve ser baixo;

• Minimizar o uso de adereços pelas crianças.

• Respeitar ao máximo os horários de entrada e saída para evitar aglomerações.
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DÚVIDAS OU SUGESTÕES?

Nossa equipe está ao dispor das famílias Maple Bear para sanar suas 

dúvidas e prestar possíveis esclarecimentos.

Entre em contato conosco por nossos canais de atendimento:

Telefone: 
(11) 5032-0849 / 2385-8581 / 2385-8582

Whatsapp: 

(11) 94271-6203 

E-mail coordenação: 

coordenacao2.vilamascote@maplebear.com.br

E-mail direção:

vilamascote@maplebear.com.br

Estamos disponíveis também por meio de nossa agenda eletrônica.
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ANEXO I

HORÁRIOS ESCALONADOS DE ENTRADA E SAÍDA

ENTRADA SAÍDA

Toddler Manhã 8:00 12:00

Nursery Tarde 13:15 17:30

JK
Manhã 8:00 12:00

Tarde 13:15 17:30

IK
Manhã 7:40 12:30

Tarde 13:00 17:50

Year 1 12:45 18:35

Year 2 12:45 18:35

Full Time 8:30 18:20



#STAYSAFE
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