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O que a EAB está 
fazendo para 
combater o 

vírus? 
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REGRAS E COMBINADOS PARA CONVIVÊNCIA ESCOLAR
COVID-19 - CUIDADOS PARA EVITAR O CONTÁGIO 

I.  O CORONAVÍRUS (COVID-19)

O que é COVID-19? 
COVID-19 é a doença causada por um novo ti po de Coronavírus. 
‘C’ de corona, ‘VI’ de vírus e ‘D’ para doença. O COVID-19 é um 
novo vírus da mesma família da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SARS) e de alguns ti pos comuns de gripe.

Quais são os sintomas do COVID -19? 
Os sintomas podem incluir febre, tosse e falta de ar. Em casos 
mais graves, a infecção pode causar pneumonia ou difi culdades 
respiratórias. Mais raramente, a doença pode ser fatal. Esses 
sintomas são semelhantes aos da gripe (infl uenza) ou do resfriado 
comum, que são muito mais frequentes do que COVID-19. É 
por isso que os testes são necessários para confi rmar se alguém 
tem COVID-19.

Como o COVID-19 se propaga?
O vírus é transmiti do pelo contato direto com gotí culas 
respiratórias de uma pessoa infectada (geradas por tosse 
e espirros). Indivíduos também podem ser infectados por 
superfí cies contaminadas pelo vírus e pelo toque no rosto 
(por exemplo olhos, nariz e boca). O vírus COVID-19 pode 
sobreviver em superfí cies por várias horas, mas desinfetantes 
simples podem matá-lo.
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II. INTRODUÇÃO

A roti na de todos, no mundo inteiro, foi bruscamente modifi cada com a chegada do vírus 
COVID-19. A pandemia trouxe insegurança, medos, ansiedades e roti nas mais enfáti cas 
quanto aos hábitos de higiene. Mas também criou a oportunidade de momentos de refl exão 
sobre o que realmente importa, a VIDA!  

Pensando na segurança e no bem-estar de todos, a Escola Aldeia Betânia implantou regras 
para o retorno às aulas presenciais! Estas regras seguem as orientações dos órgãos de saúde.

Nesta “carti lha virtual” você encontrará informações sobre como será o retorno da sua 
criança para a Escola e orientações a serem seguidas para juntos cuidarmos uns dos outros 
e combatermos o vírus na Escola!

Qual é o tratamento para o COVID-19?
Ainda não há uma vacina disponível para o 
COVID-19. Contudo, muitos dos sintomas podem 
ser tratados e procurar logo o atendimento médico 
pode tornar a doença menos perigosa.

Como é possível reduzir ou prevenir a propagação do COVID-19?
• permanecer em casa quando esti ver doente;

• cobrir a boca e o nariz com o cotovelo fl exionado ou um lenço de papel quando 
espirrar ou tossir, e jogar o lenço usado fora imediatamente;

• lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
• limpar objetos de contato frequente.

!
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III. PRINCIPAIS AÇÕES 

ESCOLa
A equipe pedagógica da Escola Aldeia Betânia realizou reuniões frequentes (seguindo 
todas as recomendações da OMS) para traçar estratégias para o retorno das aulas 
presenciais.

Ações, para o bem-estar de todos, alunos, familiares e colaboradores, foram pensadas 
com muita responsabilidade.  

Seguiremos as principais recomendações, dentre elas:

• Alunos, professores e colaboradores doentes ou com sintomas não deverão vir 
para a Escola; 

• Reforçaremos a lavagem regular das mãos com água limpa e sabão, o uso de 
álcool em gel, a limpeza e a desinfecção diária de ambientes e de superfí cies da 
Escola;

• Promoveremos o distanciamento social dentro do ambiente escolar;

• Manteremos as informações atualizadas de acordo com as divulgações realizadas 
por órgãos competentes;

• Adaptaremos as regras e os combinados de acordo com a necessidade atual;

• Cancelaremos eventos que possam criar aglomerações: encontros das famílias, 
momento de louvor; criaremos novas estratégias para os mesmos;

• Acolheremos os alunos para que se sintam seguros dentro do ambiente escolar.

São ações que visam manter o nosso principal objeti vo, uma educação de qualidade, 
priorizando o desenvolvimento integral dos nossos alunos, cogniti va, emocional e 
espiritualmente.

FAMÍLIA
A atuação da família e a parceria com a Escola têm papel fundamental no 
desenvolvimento da criança.

Neste momento, de retorno às aulas presenciais, a família exercerá, ainda mais, o 
papel de transmiti r segurança para a criança demonstrando a ela que a Escola está 
preparando o retorno e se preocupa com a segurança de todos. 

O estado emocional da criança é essencial para o seu desenvolvimento integral e 
para o seu relacionamento intra e interpessoal.
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Orientamos as famílias que:

• Monitorem a saúde da sua criança; caso esteja doente ou apresente algum 
sintoma como febre e mal estar, não a leve para a Escola;

• Crie e ensine boas práti cas de higiene;

• Converse com a sua criança sobre o retorno à Escola;

• Oriente sua criança na uti lização da máscara;

• Dialogue sobre o distanciamento entre ela, colegas e professores; abraços, beijos, 
apertos de mão não poderão acontecer; no momento será necessário criar novas 
formas de expressarmos o afeto, mas é para o bem de todos;

• No momento o contato com a Escola também precisará respeitar o distanciamento, 
mas conti nuaremos abertos ao diálogo; priorize contatos feitos por telefone, 
WhatsApp,  áudios e até mesmo por vídeo chamada;

• Só encaminhe a sua criança para a Escola caso sinta segurança; conversem 
conosco e os orientaremos.

• Caso a sua criança não apresente condições de cumprir as regras e os combinados 
(por qualquer moti vo que seja) deverá fi car protegida em casa; 

• Busque orientação médica caso a sua criança se enquadre em algum grupo de 
risco (diabetes, hipertensão, problemas respiratórios crônicos,...); o pediatra lhe 
orientará se sua criança poderá ou não vir para a Escola, bem como lhe concederá 
atestados se necessário.

Família, você é importante para nós e sempre procuramos atendê-la com carinho, 
atenção e transparência em toda atuação escolar! 

Vamos juntos traçar esta nova etapa da melhor forma, seguindo as orientações e 
cuidados necessários.

ALUNOS
Os alunos são nosso foco! Eles nos moti vam e “dão vida” à Escola!

Para eles também temos orientações que você, responsável, pode nos ajudar 
transmiti r! Leia com a sua criança!

• Em uma situação como essa, é normal senti r-se triste, preocupado, confuso, 
assustado ou com raiva. Mas você não está sozinho, e falar com alguém de 
confi ança, como seus familiares ou seus professores, pode ajudar a manter a si 
mesmo e a quem ama seguros e saudáveis.

• Lave sempre as mãos com água e sabão; 
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• Uti lize álcool em gel;

• Lembre-se de não tocar o rosto;

• Use máscara; será necessário mais de uma máscara por dia; indicamos um kit com 
4 máscaras; lembre!

• Cada máscara deverá estar armazenada em um plásti co;

• Para a troca: 

• passe álcool nas mãos; 

• reti re a máscara; 

• passe novamente álcool nas mãos; 

• pegue sua máscara limpa (que está dentro do plásti co) e a coloque;  

• pegue a máscara usada, coloque dentro do plásti co e guarde na mochila;

• passe álcool nas mãos; 

• as máscaras uti lizadas por você serão esterilizadas em casa pelo seu 
responsável;

• traga novo kit de máscaras para o outro dia de aula.

• Antes de entrar na sala você  limpará seu calçado no tapete esterilizante 
(saniti zante) que estão nas portas de acesso às salas;

• Será necessário trazer um calçado extra para uti lizar dentro da sala de aula;

• Você terá seu “Kit criati vidade” contendo materiais individuais para a realização 
das ati vidades, ou seja, não uti lizaremos materiais coleti vamente. 

• O Kit Criati vidade será armazenado em uma caixa confeccionada por você e sua 
família; a caixa deverá ser entregue no retorno às aulas presenciais.

• Não comparti lhe copos, garrafas, brinquedos, lápis, borracha, lanches, entre 
outros;

• O distanciamento entre você, seus colegas e professores é necessário; abraços, 
beijos, apertos de mão não poderão acontecer; no momento será necessário criar 
novas formas de expressarmos o afeto, mas é para o bem de todos;

• Para os momentos de brincadeiras o uso dos espaços externos da Escola ocorrerão 
com escalas de grupos; os brinquedos estarão interditados até novas orientações. 
Mas usaremos a criati vidade para nos diverti rmos com segurança!

Algumas coisas estarão diferentes na Escola quando retornarem para as aulas 
presenciais. Tudo foi pensado com carinho e responsabilidade para a segurança e 
bem-estar de todos!

Sigam as orientações da sua família e dos professores da Escola!

Quanto mais nos cuidarmos neste retorno, mais rápido este vírus perderá sua força!
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IV. ROTINA ESCOLAR

CHEGADA NA ESCOLA.
O principal acesso de entrada na Escola é a guarita. É por ela que os alunos passam 
diariamente nos horários de entrada e saída. 

O acesso secundário é o portão de entrada para a secretaria da Escola, uti lizado 
quando os portões do estacionamento e da guarita já fecharam.

ATENÇÃO!

Para entrada e permanência na Escola:

•  Obrigatório o uso de máscara!

•  Obrigatório uso de álcool gel 70% nas mãos.

•  Obrigatória a verifi cação da temperatura de todos! Não será permiti da a entrada 
caso a temperatura esteja acima de 37 °C.

•  Proibido contato fí sico (abraços, aperto de mão, colo, beijos).

•  Proibida a circulação  de responsáveis! Alunos dirijam-se direto para sua sala de 
aula!

• Proibida a permanência na Escola nos horários de entrada e saída (parque, bosque, 
hall, portas das salas, entre outros).

•  Proibida a aglomeração e permanência de responsáveis na porta da guarita.

• Mantenha distância! É para o bem de todos!

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR.
A Escola organizou o espaço de maneira a receber os alunos seguindo as orientações 
em relação a higiene e cuidados com o distanciamento.

Informativos sobre as regras:

• Cartazes com orientações e informações sobre a prevenção e cuidados, contra o 
COVID-19, estarão expostos pela Escola;

• A linguagem será simples para facilitar a visualização e a compreensão dos alunos; 

• Cartazes com novas regras e combinados farão parte dos informati vos dentro e 
fora de sala de aula.
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Salas de aula:

• Álcool gel 70% disponível em todas as salas;

• Tapetes esterilizantes (saniti zante) nas portas de acesso às salas;

• Salas higienizadas frequentemente (carteiras, mesas, chão, tapete de E.V.A...);

• “Local sujo” dentro da sala de aula para as crianças e os professores deixarem os 
pertences;

• Estante para armazenamento do calçado uti lizado no ambiente externo; a criança 
deverá trazer outro par de calçado para uti lizar dentro da sala de aula;

• Manteremos a venti lação natural no ambiente (janelas e portas abertas);

• Respeitaremos o distanciamento mínimo de 150 cm por aluno; todas as salas 
serão organizadas de acordo com a faixa etária da criança;

• Todos os brinquedos serão lavados frequentemente com água e sabão; 

• A quanti dade de brinquedos nas salas será reduzida e haverá troca frequente dos 
mesmos após a limpeza;

• As crianças não deverão levar brinquedos ou outros objetos não necessários  de 
casa para a Escola;

• Cada aluno terá seu “Kit criati vidade” contendo materiais individuais para a 
realização das ati vidades, ou seja, não uti lizaremos materiais coleti vamente. 

• O Kit Criati vidade será armazenado em uma caixa confeccionada pela família; a 
caixa deverá ser entregue no retorno às aulas presenciais;

• As ati vidades serão realizadas seguindo as normas de segurança e distanciamento; 
a professora mediará a ati vidade com a criança na mesa individualmente; não 
realizaremos as ati vidades em grupo.

Parque e Bosque:

• Uso dos espaços externos com escalas de grupos;

• Os brinquedos estarão interditados até novas orientações;

• Pais, responsáveis e alunos estão proibidos de uti lizarem os espaços externos da 
Escola nos horários de entrada e de saída.

LANCHE E RECREIO:

• Tudo virá preparado e cortado de casa (frutas, pães,...);

• Lanche realizado somente em sala de aula para todas as turmas;

• Escala e espaços defi nidos para as brincadeiras no horário do recreio para todas 
as turmas; mantendo o distanciamento;

• Venda e lanche da canti na seguindo recomendações da OMS.
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HIGIENE:

• Álcool gel disponível em todos os banheiros;

• Tapetes esterilizantes (saniti zante) nas portas de acesso ao banheiro;

• Não será realizada higiene bucal (Educação Infanti l, 1   anos e PI);

• Professora uti lizará luva e máscara (específi cos para o momento) para auxiliar os 
alunos na uti lização do banheiro.

ALMOÇO: 

• O almoço, para alunos do PI e taxa de almoço, será servido na Escola, pela empresa 
Blumenauense; seguiremos as recomendações da OMS;

• Local: hall da educação infanti l.

SONINHO: 

• O  momento do soninho, para alunos do PI da Educação Infanti l, será organizado 
seguindo as recomendações da OMS com distanciamento entre as camas.

Novas informações e orientações, de acordo com publicações dos órgãos da saúde e 
da educação, serão repassadas para todos! Nossa maior preocupação é o bem-estar 
de todos! 

Escola Aldeia Betânia
a escola que ama e ensina!

os
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“Porque eu bem sei os pensamentos que 
tenho a vosso respeito, diz o Senhor; 

pensamentos de paz, e não de mal, para 
vos dar o fim que esperais.

Então me invocareis, e ireis, e orareis a 
mim, e eu vos ouvirei.

E buscar-me-eis, e me achareis, quando me 

buscardes com todo o vosso coração.”                                                                                       
                                                                                                     

Jeremias 29:11-13
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Fontes:
• htt ps://coronavirus.saude.gov.br/

• Carti lha principais-mensagens-acoes-prevencao-covid19-escolas – UNICEF 
BRASIL / Organização Mundial da Saúde / IRFC (Federação Internacional das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho)
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