
 
 

 

Brasília, 27 de janeiro de 2021. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Sejam todos muito bem-vindos ao CIMAN 2021 – CIMAN 50 ANOS! Com grande alegria, 

iniciaremos o novo ano letivo em 1º de fevereiro, próxima segunda-feira. Como é do 

conhecimento de todos, com a crise sanitária em curso, as famílias poderão escolher entre 

enviar os alunos à escola ou que eles permaneçam em casa, participando das aulas on-

line.  

Assim sendo, é importante que todas as famílias se apropriem das informações a seguir, 

sobre a sistematização das rotinas na escola no formato presencial, promovendo o bem-

estar e a segurança de todos os membros da comunidade escolar. 

 

 Chegada à escola 

 

No portão central de entrada, haverá funcionários da escola aferindo a temperatura de todos 

os que chegarem, para que tenham o acesso autorizado. Será aferida a temperatura de 

todos os alunos, pais e/ou responsáveis na entrada na escola. Constatados febre ou 

sintoma de covid-19 em estudantes ou em seus acompanhantes, eles serão orientados a 

voltar para casa e procurar o serviço médico. A febre é caracterizada pela temperatura igual 

ou superior a 37,8°C. É importante que todos fiquem atentos aos sintomas mais comuns 

relativos à covid-19: febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar 

dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de 

paladar ou olfato, erupção cutânea ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Para 

a aferição de temperatura, serão usados aparelhos digitais com infravermelho, que 

permitem medição no pulso, sem contato físico. Na entrada da escola, foram 

disponibilizados tapetes sanitizantes, a fim de impedir que resíduos e sujeiras com 

contaminação microbiológica sejam transferidos do ambiente externo para ambiente interno 

pelos sapatos, e totens com álcool em gel, para higienização das mãos. 

 

 Proteção facial 

 

O uso de máscara é obrigatório por todos os colaboradores e crianças. É necessário que 

cada criança tenha em sua mochila um saquinho (de preferência, com fechamento 

hermético) com o nome do estudante (para armazenar as máscaras usadas) e, no mínimo, 

uma máscara sobressalente para troca a cada três horas. As professoras orientarão as 

crianças no momento da troca das máscaras, bem como para guardá-las.  

 



 
 

 

 Horário de entrada e saída/plantão 

 

É importante que todas as famílias cumpram os horários estabelecidos para entrada dos 

estudantes. As crianças serão acolhidas pelos professores. É necessário que esse 

momento ocorra de forma organizada, tranquila e rápida, evitando contato direto com os 

responsáveis e aglomerações. É preciso criar uma rotina de cumprimento sem contato 

físico. Quanto ao momento de entrada, orientamos sobre o que segue: 

 

1º ano – somente um responsável acompanha a criança até a porta da sala; 

2º e 3º anos – preferencialmente, entrada autônoma da criança. Caso seja 

necessário, somente um responsável acompanha a criança;  

4º e 5º anos – entrada autônoma da criança pelo corredor/escada. 

 

Não haverá plantão de saída para os alunos. Os estudantes com saída autônoma 

autorizada (procedimento mais utilizado para os estudantes do 3º ao 5º ano) deverão ir 

direto para casa após o fim das aulas. Não será permitida a permanência no pátio após 

depois disso. As crianças não autorizadas a sair sozinhas, ao término da aula, serão 

entregues aos pais em sala de aula, sendo permitida a entrada de apenas um responsável 

por criança. A saída deverá ocorrer de forma ágil, para a realização dos procedimentos de 

limpeza e desinfecção das salas após cada turno. 

 

 Recados e bilhetes 

 

Em caso de necessidade de recados da família para a escola, eles devem ser enviados via 

Classroom ou pelo telefone da escola, evitando, assim, conversas na porta da sala. 

  

 Atendimentos aos pais/responsáveis 

 

Em caso de necessidade de atendimento com os professores ou com a coordenação, os 

pais/responsáveis deverão solicitá-lo via e-mail do aluno ou pelo telefone da escola 3213-

3838 ou 99658-2388, com a secretaria, e 99821-6439, com Nathalia Vasconcelos (SOD), 

que farão o agendamento. Os atendimentos continuarão ocorrendo virtualmente – pela 

plataforma, por meio da ferramenta Hangout Meet. 

 

 

 



 
 

 Orientação visual 

 

Foram disponibilizados cartazes com orientações e ilustrações de novos hábitos. Também 

há adesivos em formas geométricas no pátio da escola, respeitando o distanciamento, e 

nos corredores, com setas de direcionamento para os trajetos de entrada e saída. 

 

 Organização das salas de aula  

 

A coordenação gerenciará a organização das salas de aulas, mapeando a quantidade de 

alunos que retornarão para a escola e promovendo o distanciamento de mesas e cadeiras, 

de acordo com o protocolo de segurança. Caso a quantidade de alunos de uma turma, cujas 

famílias optem pelo retorno às aulas presenciais, seja maior do que a capacidade da sala 

para manter o distanciamento recomendado, será adotado, para essa turma, um calendário 

para rodízio semanal, alternando as crianças que assistirão às aulas on-line e 

presencialmente. Cada professora regente nomeará as carteiras para as crianças. Os 

estudantes receberão kits com materiais de uso individual para as aulas de artes, para as 

atividades do Projeto Leitores para Sempre e para atividades lúdicas em sala de aula.  

Após o uso de todo material didático, os alunos serão orientados a lavar as mãos com água 

e sabão. As sacolinhas com os kits de materiais individuais das crianças ficarão em cima 

do armário, com demarcações separando-os com cores diferentes para as turmas do 

matutino e do vespertino.  

Serão providenciados marcadores indicativos/orientações para cada sala de aula. A 

atenção será redobrada com as turmas das séries iniciais do Ensino Fundamental em 

relação ao distanciamento em sala de aula. 

Serão retirados da sala de aula e guardados em lugar especificado pela coordenação os 

materiais de uso coletivo não utilizados no dia a dia, dando preferência para os kits 

individuais.  

Nas salas de aula, haverá símbolos que expressam afetividade entre todos, para enfrentar 

o momento de forma lúdica e manter o distanciamento. Teremos, também, borrifadores de 

álcool, de uso exclusivo dos professores, para higienização de objetos, em situações 

pontuais.  

 

 Interação pedagógica presencial  

 

Será mantida a rotina de chegada do estudante diretamente na sua sala de aula, seguindo 

protocolos de segurança, como distanciamento no cumprimento. Os alunos serão 

orientados a se sentar no local indicado de acordo com as marcações. As mesas e as 

cadeiras também serão previamente demarcadas para cada aluno, evitando, assim, o 

contato com outro aluno no seu espaço.  



 
 

A professora receberá os estudantes em sala, saudando-os de forma carinhosa e alegre, 

porém, sem o toque, e deverá conduzir cada um ao local demarcado para ele em sala, 

respeitando o distanciamento.  

Os professores darão prioridade a atividades nas mesas, sempre respeitando o 

distanciamento estabelecido. Se for necessário mudar a organização, será preciso repetir 

o protocolo. 

Cada livro didático deverá estar guardado dentro da mochila do aluno e somente ele deverá 

retirá-lo ao comando das educadoras. 

O livro de inglês deverá ser enviado para a escola somente no dia da aula especializada. 

Nas duas primeiras semanas de aula, haverá atividades de sondagem, antecedendo a 

utilização dos livros didáticos. Após esse período, o uso de livros e cadernos será mesclado 

com os demais tipos de atividades. Caso o estudante não traga para a escola seu 

dispositivo tecnológico (com autonomia de bateria para o período da aula), as atividades 

digitais serão oferecidas em formato impresso, entregue em envelopes. 

As correções das atividades serão feitas sempre coletivamente e os gabaritos das 

atividades complementares, postados na plataforma, para o acompanhamento das 

famílias.  

Os professores regentes de turma são a referência para a condução do trabalho pedagógico 

em cada classe. Eles continuarão usando a plataforma do Google Classrom para a 

organização das aulas. A tela visualizada em casa, pelos estudantes que permanecerem 

em aulas on-line, será projetada no quadro, em sala de aula, para acompanhamento pelos 

optantes das aulas presenciais. Os professores (regentes e/ou de aulas especializadas) 

que fazem parte do grupo de risco para a covid-19 continuarão ministrando as aulas a partir 

de suas residências. Nesses casos, no espaço da sala de aula, teremos um professor 

responsável por orientar, mediar e conectar os alunos com o professor. 

 

 Interação social presencial 
 

A atenção será redobrada para não haver toque entre os estudantes, os pais de alunos e 

os colaboradores da escola. É preciso encontrar outras formas de demonstrar carinho por 

todos da comunidade escolar.   

Brincar no mesmo espaço, sim, mas próximos, não. Afetividade no olhar, no sorriso, nas 

palavras, nos gestos, na resolução dos problemas, na escuta empática, na voz, sim; toque 

na pele, não. Essas serão as formas adequadas para manifestação de carinho a todos do 

CIMAN.  

Assim como os cuidados que precisam ser adotados para as crianças, os pais e os 

professores se relacionarem verbalmente, as brincadeiras e o tipo de atenção serão 

adaptados para a realidade do distanciamento. Trata-se de um exercício constante para 

estarmos juntos, mas sem ficarmos tão perto, já que o momento atual impõe essa 

necessidade, tanto para cuidar da própria saúde quanto para proteger os outros.  

 



 
 

 Aulas virtuais 

 

Os professores manterão as aulas virtuais. As atividades realizadas pelas crianças na 

plataforma on-line serão as mesmas realizadas pelos estudantes que retornarão 

presencialmente. Caso o estudante não traga para a escola seu dispositivo tecnológico 

(com autonomia de bateria para o período da aula), as atividades digitais serão oferecidas 

em formato impresso. Todas as aulas continuarão sendo gravadas e postadas para o 

acompanhamento das famílias.  

 

 Provas 

 

As provas continuarão sendo aplicadas de forma virtual. Informamos às famílias que 

optarem por enviar os estudantes à escola nos dias das provas que essas atividades 

poderão ser realizadas por meio de notebooks e outros equipamentos eletrônicos pessoais 

ou na versão em papel entregue pela escola. 

 

 Garrafinha de água 

 

É obrigatório o uso individual das garrafinhas de água. É importante que todas elas estejam 

identificadas com o nome do aluno. Será redobrada a atenção para que as crianças não 

troquem entre si suas garrafas. Os bebedouros serão usados apenas para abastecer as 

garrafas.  

 

 Lanche 

 

As famílias podem continuar enviando os lanches de casa para os estudantes, devidamente 

higienizados e embalados. Informamos que, como medida de segurança, não será 

permitida a entrega delivery de lanche na escola. Para facilitar a solicitação dos lanches da 

cantina, será disponibilizado aos pais o aplicativo Bubbe Cantina Digital, por meio do qual 

se podem escolher alimentos e bebidas, que serão entregues em sala de aula, em 

embalagens individuais lacradas. Trata-se de serviço pré-pago, para o qual as famílias 

devem criar conta, fazer seus depósitos e, a partir disso, escolher os lanches dos 

estudantes. Para mais informações, é possível entrar em contato com a cantina, pelo 

telefone 3234-7115; com o sr. Jael, pelo telefone 61-99223-3085; ou com a sra. Jaidete, 

pelo telefone 61-99159-7044.  

Os estudantes lancharão em sala de aula. Os professores orientarão quanto à higienização 

das mãos e estarão atentos para que não haja troca de lanches entre os colegas, bem como 

a troca de utensílios. Somente após a organização do espaço individual para o lanche e a 

higienização das mãos é que as crianças poderão retirar as máscaras usadas e guardá-las 

na mochila, num saquinho hermético. Após a conclusão do lanche, organização do espaço 



 
 

e utensílios e nova higienização das mãos, as crianças serão orientadas a colocar uma 

máscara limpa.  

 

 Higiene pessoal  

 

Em todas as salas de aula, haverá dispensor com espuma de álcool. O hábito de lavar as 

mãos com água e sabão será relembrado constantemente. Orientamos professores e 

estudantes a manter os cabelos presos e evitar o uso de acessórios. 

 

 Limpeza e zelo pela nossa escola 

  

Salas e mobiliários estarão sempre limpos e higienizados após o lanche e as atividades. 

Para isso, os estudantes receberão auxílio e orientações para a manutenção do ambiente 

e na construção de rotinas que reforcem princípios essenciais no desenvolvimento da 

autonomia. Será mantida a ventilação natural das salas de aula. Por isso, é imprescindível 

que todas as portas e janelas estejam sempre abertas. Não é indicado o uso de ventilador 

neste momento de crise sanitária. 

  

 Higiene de materiais e uniformes  

 

É responsabilidade das famílias higienizar diariamente os materiais, mochilas e lancheiras 

dos estudantes antes e após as aulas. Recomendamos que os uniformes sejam lavados no 

mesmo dia do seu uso.   

 

 Uso dos banheiros 

 

O uso dos banheiros coletivos ocorrerá de forma individualizada. Os estudantes serão 

constantemente relembrados da importância nos cuidados ao higienizar as mãos com água 

e sabão após o uso do sanitário. 

 

 Aulas especializadas 

 

As aulas especializadas serão ministradas nas salas de aula das turmas, cumprindo os 

horários a serem enviados, assim, o deslocamento dos estudantes. Nessas aulas, não 

serão compartilhados objetos/materiais. 

 

  



 
 

 Recreio – brinquedo  
 

Os estudantes, no momento do recreio, serão distribuídos nos pátios da escola, 

respeitando o distanciamento. No pátio, serão orientados a utilizar as marcações no chão 

(formas geométricas) como referência de espaço. Para utilizar apenas no momento do 

recreio, cada estudante poderá trazer de casa, devidamente higienizado e guardado em um 

saco hermético identificado com o nome da criança, um brinquedo, pequeno, para uso 

individual. Após o recreio, o brinquedo será colocado, pelo estudante, de volta no saquinho 

e guardado por ele em sua mochila, sob orientação da professora. Brinquedos eletrônicos 

(pequenos e para uso individual) também poderão ser utilizados por eles, para 

entretenimento, nesse momento. 

 

 Espaços fechados 

 

Não haverá nenhuma atividade na biblioteca e nos laboratórios de artes e informática.  

 

 Atendimento em caso de sintomas 

 

Caso um estudante ou um colaborador tenha algum sintoma ou qualquer intercorrência de 

saúde, será encaminhado para a coordenação e, depois disso, direcionado a área de 

segurança, caso seja necessário. As famílias serão avisadas imediatamente sobre o 

ocorrido e deverão buscar o estudante o quanto antes na escola. 

 

 Festa de aniversário 

 

Neste ano, por questão de segurança, não será permitida a realização de lanches coletivos 

para a comemoração dos aniversários.  

Agradecemos, desde já, a atenção, colocando-nos à disposição e desejando a todos um 

ano de saúde e sucesso. 

Com amizade, 

 

 

 

Michélle Silva Cláudia Chaves 

Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

“Que sejamos todos muito felizes no CIMAN 2021 – CIMAN 50 ANOS!” 


