
 

 

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. 
 

 Aferição de temperatura 
 

Nos portões centrais de entrada, haverá funcionários da escola aferindo a temperatura de todos os que 
chegarem, para que tenham o acesso autorizado. Jane e Letícia são responsáveis pela aferição no prédio 
da Educação Infantil. O portão do fundo (Octogonal 4) estará fechado. 
 

 Proteção facial 
  

O uso de máscara é obrigatório por todos os colaboradores e crianças acima de 2 anos. É necessário que 
cada criança tenha em sua mochila um saquinho com o nome do estudante e uma máscara sobressalente 
para troca a cada três horas. As professoras auxiliarão as crianças no momento da troca das máscaras, 
bem como a guardá-las.  
 

 Horário de entrada e saída/plantão 
 

Não haverá plantão de entrada e saída para os alunos. É importante que todas as famílias cumpram os 
horários estabelecidos para acolhimento e despedida dos estudantes de cada turma e evitem atrasos, para 
que não tenhamos aglomerações.  
As crianças serão acolhidas pelos professores e entregues aos pais em sala de aula, sendo permitida a 
entrada de apenas um responsável por cada criança. É importante que esse momento aconteça de forma 
organizada, tranquila e rápida, evitando contato direto com os responsáveis. É preciso criar uma rotina de 
cumprimento sem contato físico.  
 

 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. Bilhetes na agenda deverão ser 
evitados tanto pelos pais quanto pelos professores. 
 

 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 (3213-3737) e falar 
com a Letícia, que fará o agendamento. Os atendimentos acontecerão preferencialmente virtualmente. 
 

 Orientação visual 
 

A escola disponibilizou 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. 
  

 Organização das salas de aula  
 

Na entrada da escola, são disponibilizados tapetes sanitizantes, a fim de impedir que resíduos e sujeiras 
com contaminação microbiológica sejam transferidos do ambiente externo para ambiente interno (sala de 
aula) pelos sapatos.  
 

A coordenação gerenciará a organização das salas de aulas, mapeando a quantidade de alunos que nas 
aulas presenciais e promovendo o distanciamento das mesas e cadeiras, de acordo com o protocolo de 
segurança.  
 

Cada professora regente nomeará as carteiras do Jardim I e do Jardim II para as crianças. O piso das salas 
também foi demarcado, identificando o espaço reservado para cada criança. 



 

 

 

Cada estudante receberá um kit com material de artes, que não deverá ser compartilhado com colegas. Ele 
será composto de tinta guache, pincel, cola colorida e palitos de picolé, dentre outros materiais. Os potes 
de tinta, pincel, canetinha e cola colorida serão higienizados após o uso, antes de serem guardados.   
 

Após o uso de todo material didático, os alunos serão orientados a lavar as mãos com água e sabão. Os 
materiais individuais de artes das crianças ficarão em cima do armário, com os nomes dos alunos, 
separados por cores diferentes para as turmas do matutino e do vespertino. Há marcadores 
indicativos/orientações infantis para cada sala de aula. A atenção será redobrada com as turmas do 
Maternal em relação ao distanciamento nos tapetes, que também estarão adesivados. 
 

Nas salas de aula, há símbolos que expressam afetividade entre os colegas também para enfrentar o 
momento de forma lúdica e manter o distanciamento.  
 

Em cada sala, há borrifadores de álcool, de uso exclusivo dos professores, para limpeza de objetos, em 
situações pontuais, com Letícia e Jane. 
 

 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 estarão demarcadas para cada aluno, evitando, 
assim, o contato com outro aluno no seu espaço.  
 

O professor 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. 
 

Nos momentos de rodinha, as crianças deverão estar sentadas nos lugares identificados em cada sala de 
aula, 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. 
 

Para Jardins I e II, cada livro didático deverá estar guardado dentro da mochila do aluno e somente ser 
retirado por comando das educadoras.  
 

No Jardim II, o livro de inglês deverá ser enviado para a escola somente no dia da aula especializada. 
  

 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 usar outras formas de demonstrar carinho por todos da comunidade escolar, salvo as 
necessidades específicas para os estudantes do Maternal que dependem, em maior proporção, da nossa 
ajuda.  
 

Brincar juntos, 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. É um exercício constante no sentido de 
descobrirmos juntos que é possível estar com o outro sem ter que ficar tão perto, já que o momento atual 
ainda impõe essa necessidade, tanto para cuidar da própria saúde quanto para proteger os outros.  
 

 Interação pedagógica virtual 
 

Os professores manterão diariamente a interação virtual nos momentos de acolhida e despedida.  
Todas as aulas estão sendo gravadas e postadas para o acompanhamento familiar. As interações virtuais 
continuarão acontecendo diariamente, às 8h e das 11h20 às 11h40 (horário em que as professoras passam 
para a entrega dos estudantes que estão em aulas presenciais às famílias), para o turno matutino, e às 14h 
e das 17h20 às 17h40 (horário em que as professoras passam para a entrega dos estudantes que estão 
em aulas presenciais às famílias), para o turno vespertino. A interação virtual com os professores de aulas 
especializadas ocorrerá nos 10 primeiros minutos de cada aula dessas disciplinas, conforme horário que 
será enviado às famílias. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 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 
 

Cada aluno deverá trazer o lanche de casa ou solicitá-lo na cantina. Os professores farão a higienização 
das lancheiras e redobrarão a atenção para que não haja troca de lanches entre os colegas, bem como a 
troca de utensílios. Não será permitida a entrega de lanches terceirizados. Gorros, jalecos e aventais serão 
fornecidos para situações de alimentação das crianças. 
Aos que assim preferirem, para facilitar a solicitação dos lanches da cantina, foi disponibilizado aos pais o 
aplicativo Bubbe Cantina Digital, por meio do qual se podem escolher alimentos e bebidas, embaladas e 
lacradas, que serão entregues às crianças diretamente na sala de aula. 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. 
 

 Higiene pessoal  
 

Em todas as salas de aula, há dispensor com espuma de álcool. O hábito de lavar as mãos com água e 
sabão será relembrado constantemente. Todos os professores e estudantes deverão manter os cabelos 
presos e devem 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  
 

E de responsabilidade das famílias higienizar diariamente os materiais, mochila e lancheira dos estudantes 
antes e após vir para escola. Recomendamos que os uniformes sejam lavados no mesmo dia e não 
reutilizados no dia seguinte. 
   

 Uso dos banheiros 
 

O uso dos banheiros deverá acontecer de forma individual. O aluno estará apenas na companhia da sua 
educadora. As outras crianças e suas respectivas professoras aguardarão sua vez do lado de fora do 
banheiro. Os estudantes receberão auxílio no momento de higienizar as mãos com água e sabão após o 
uso do sanitário. Para apoiar os alunos menores na higiene íntima, a professora usará sempre luvas 
descartáveis, gorro e avental para contato direto com as crianças na higienização delas. 
 

 Uso do fraldário 
 

As trocas de fralda acontecerão somente no fraldário, onde apenas um aluno entrará de cada vez com a 
sua professora. Após o uso do ambiente, a equipe de limpeza fará a higienização do local. É importante 
que as famílias das crianças enviem, na mochila, os produtos de higiene individual. Para auxiliar as 
crianças na higiene íntima, a professora usará, também, sempre luvas descartáveis, gorro e avental.  
 

 Aulas especializadas 
 

As aulas especializadas serão ministradas nas próprias salas de aula e nos pátios. Nessas aulas, não 
serão utilizados objetos/materiais compartilhados.  
 

 Brinquedos 
 

Os alunos poderão trazer um brinquedo de casa, em dia da semana a ser informado pela escola. Cada 
criança recebe, ainda, um kit individual de brinquedos a serem usados na escola. 
 
 
 



 

 

 Espaços fechados 
 

Não haverá nenhuma atividade na piscina, no tanque de areia, na casinha de bonecas e nas salas de 
música, expressão corporal, literatura e laboratório de informática. Essas salas permanecerão trancadas. 
 

 Parquinhos 
 

Os parquinhos poderão ser usados pelas turmas, respeitando-se o distanciamento entre as crianças, de 
acordo com horário estabelecido pela escola. Após a atividade, todos os brinquedos e as áreas livres dos 
parques serão higienizados e as crianças terão as mãos limpas pelas professoras – primeiramente com 
álcool e, em seguida, com água e sabão. 
 

 Espaços ao ar livre 
 

Nas brincadeiras ao ar livre, as crianças utilizarão, além dos parques, os pátios e as áreas de graminha. Os 
professores proporão brincadeiras dirigidas, para evitar o contato físico e de materiais compartilhados, 
respeitando-se o distanciamento.  
 

 Atendimento em caso de sintomas 
 

Caso uma criança tenha algum sintoma ou qualquer intercorrência de saúde, será encaminhada para a 
coordenação. A família será avisada imediatamente e deverá buscar o estudante na escola. 
 

 Festa de aniversário 
 

O CIMAN não oferecerá às famílias da Educação Infantil a oportunidade de realizar lanches coletivos para 
comemorar os aniversários de seus filhos neste momento de crise sanitária.  
 

Agradecemos, desde já, a atenção, colocando-nos à disposição e desejando a todos um ano de 
saúde e sucesso. 
 

Com amizade, 
 
 
 
 

Valéria Martins Luciana Santos 
Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

 
 
 
 

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


