
 

 

Circular 11/2021 

 

Prezados pais, mães e responsáveis, 

 

Após um ano de suspensão das atividades presenciais, começaremos, no próximo dia 26 de 

abril, o retorno gradual das aulas em nossa unidade, de forma organizada e alternada. 

Lembramos, no entanto, que a definição de retomada segue os protocolos de órgãos 

governamentais e que qualquer alteração, em relação ao formato proposto, está condicionada à 

autorização municipal. 

Da nossa parte, enviamos, a seguir, a escala do retorno em etapas: 

 

Retorno presencial  

Fase  Turma/série Período  

1 Educação Infantil – INFANTIL 2 26/04 

2 Educação Infantil – INFANTIL 1 03/05 

3 Educação Infantil – MATERNAL 2 E 3 10/05 

 

Para o retorno seguro e compromissado com os nossos alunos, professores e familiares, 

reiteramos a parceria firmada com a AMECI (Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de 

Infecções), que conta com especialistas que nos orientaram sobre o melhor protocolo a ser 

seguido. Preparamo-nos, por meio da capacitação de nossos educadores e colaboradores, para 

que cada um deles saiba atuar nessa nova realidade, além da instalação extra de pontos de 

higienização em nosso prédio. Fixamos, em todos os espaços, adesivos de distanciamento e 

cartazes educativos. Reduzimos o número de carteiras nas salas de aula, garantindo o 

afastamento necessário, e realizamos investimentos em equipamentos para as aulas híbridas 

(PARTE PRESENCIAL/ E PARTE REMOTA). Tudo isso para reduzir ao máximo o risco de 

transmissão do Coronavírus e garantir a qualidade das atividades desenvolvidas com nossos 

alunos.. 

 

Salientamos, ainda, que o retorno às aulas presenciais é uma decisão da família. Durante 

as últimas semanas, recebemos, na Secretaria da Creche, alguns pais que manifestaram 

distintas posições a respeito deste cenário. Assim, teremos o desafio do ensino híbrido: 

presencial e remoto simultaneamente. Aproveitamos, então, para informar orientações 

importantes para esse retorno: 

 

as presenciais serão divididos em grupos e participarão de revezamentos (organizados a partir 

das respostas realizadas no formulário encaminhados a vocês), para que não tenhamos 



 

 “BOLHAS” 

Os alunos que preferirem permanecer em casa acompanharão as aulas de forma remota. Os 

alunos que voltarem para as aulas presenciais serão divididos em grupos e participarão de 

revezamentos (organizados a partir das respostas realizadas no formulário 

encaminhados a vocês), para que não tenhamos uma grande quantidade de estudantes 

em sala ao mesmo tempo. Esses grupos, que estarão sempre juntos para reduzir o risco de 

contágio, chamamos de “bolha”.  

O QUE LEVAR? 

Pedimos que cada aluno, além de usar máscara, leve máscaras extras, já que há a 

recomendação de especialistas de que elas sejam trocadas ao longo do dia. Além disso, 

cada aluno deverá ter sua garrafa de água ou um copo com tampa. Os bebedouros só serão 

utilizados para abastecer esses recipientes. 

O que levar para a escola, diariamente: 

 Muda de roupa que ficará na escola durante a semana (uso em casos de 

emergência). SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, para facilitar a 

higienização. 

 Garrafa de água; 

  Embalagem com o kit de máscara higienizada (2 máscaras); 

  Embalagem para guardar máscara usada. 

Obs.: As embalagens deverão ser devidamente etiquetadas, indicando o nome do aluno e se 

a embalagem é de máscara limpa ou usada. 

BIBLIOTECA 

Nossa Biblioteca, por conta do manuseio dos livros, está fechada por tempo indeterminado.  

UNIFORME 

O uniforme completo é obrigatório para os alunos que retornarem às aulas presenciais. 

ALIMENTAÇÃO 

A hora do lanche será integralmente dentro de sala de aula. Nesse modelo, os estudantes 

não precisam sair do distanciamento social demarcado em sala de aula. 

 



 

 

SINTOMAS 

Para os alunos que apresentarem qualquer sintoma de Covid-19 durante a sua presença na 

Creche, teremos uma sala exclusiva para que eles fiquem em isolamento enquanto 

entramos em contato com a família. Com relação ao aluno que apresentar sintomas em 

casa, é muito importante que os pais ou responsáveis não o mande para a escola. 

Além disso, nossa equipe deve ser avisada sobre esses sintomas para tomar as 

providências necessárias. A transparência e a agilidade nessas informações são 

fundamentais para mantermos a segurança das aulas presenciais e a integridade das 

“bolhas” formadas nas turmas. 

Desde já, agradecemos a confiança e a parceria. Somente unindo forças entre escola e 

família, vamos vencer os desafios. E é assim, lado a lado, que vamos caminhar nesse 

desafio do retorno das aulas presenciais. Conte com a gente para o que for preciso. 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

Cléa Prado 

Diretora de Ensino da Rede Verbita de Educação 

 


