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Assunto: Orientações para o planejamento do retorno das atividades presenciais na Educação
Infantil
Destinado: Às Unidades Escolares de Educação Infantil.

De acordo com o Decreto Municipal nº 6.202 de 22 de janeiro de 2021, que “dispõe sobre a
retomada gradual das aulas e atividades letivas presenciais das redes pública e privada de ensino do
município de Amparo e dá outras providências”, o retorno das atividades presenciais para a Educação
Infantil estava previsto para o mês de abril de 2021. No entanto, com a publicação do Decreto
Municipal nº 6237 de 09 de março de 2021 que “dispõe sobre a suspensão das aulas e atividades
letivas presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino de Amparo no contexto da
Pandemia de COVID -19 e dá outras providências”, as aulas e demais atividades presenciais com
alunos no município de Amparo, ficam suspensas por prazo indeterminado.

Contudo, a Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de preparar as equipes das unidades
escolares e comunidade para o retorno das atividades presenciais (mesmo ainda sem data definida),
disponibilizou o “Guia de Implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas
escolas de Educação Básica” do Ministério da Educação (MEC) e vem, através deste, orientar ações
específicas para o desenvolvimento dos trabalhos na Educação Infantil:

● Garantir que a aplicação dos recursos financeiros destinados aos protocolos sanitários seja
utilizada de forma responsável, sem que haja desperdício ou falta dos suprimentos (PDDE
emergencial).

● Sinalizar o ambiente de maneira acessível. Sugestão: utilizar os recursos da Comunicação
Suplementar Alternativa organizados e disponibilizados pela equipe do Programa de
Educação Inclusiva da Rede Municipal de Ensino.

● Se a escola tiver mais de uma entrada, que antes não era utilizada, vale a pena preparar a
abertura destas e orientar por qual portão a criança de cada turma será recebida. A medida
evita a aglomeração de pais e crianças na calçada e diminui o tempo de escalonamento para a
entrada e saída das turmas.

● Os horários de entrada e saída deverão ser escalonados para evitar aglomeração dos
responsáveis e alunos. A escala de horários deverá ocorrer no máximo em até 30 minutos.

● No caso de alunos transportados, cada unidade escolar deverá organizar um local para que as
crianças aguardem o início da aula com o distanciamento adequado, conforme a realidade e
especificidade de cada escola. Não haverá horário escalonado de entrada e saída para os
alunos que utilizam o transporte escolar.

● Caso seja possível, recomendamos que além da aferição da temperatura no momento da
entrada na escola, também ocorra a higienização dos calçados por meio de um tapete
sanitizante, que armazena, como uma esponja, uma solução de água sanitária que desinfeta as
solas dos sapatos.

● O procedimento de vistoria das crianças dos berçários deverá ocorrer de acordo com a
organização já estabelecida pela Unidade Escolar, atentando-se aos protocolos sanitários e aos
cuidados quanto aos procedimentos de higienização após a vistoria de cada criança.



● Se no momento da entrada, constatarmos que a criança estiver com febre ou outro sintoma
relacionado à Covid-19, faz-se necessário orientar o responsável para procurar atendimento
médico ou o próprio Polo de Atendimento à Covid-19. Quando a criança retornar à escola, a
família deverá apresentar declaração ou atestado médico que demonstre que a criança foi
atendida e pode frequentar a escola normalmente.

● Enfatizar a prática da lavagem de mãos de todas as crianças, com frequência regular (desde a
entrada, antes e depois de refeições, após uso do banheiro, depois de assoar o nariz, tossir ou
espirrar; depois de tocar no lixo; após ações e situações educativas, bem como deslocamentos
nos espaços) e restringir o acesso e uso de álcool em gel pelas crianças, em especial bebês e
crianças pequenas, ou quando usá-lo, que seja sempre na presença de adultos.

● Recomenda-se a higienização da mochila da criança no momento da entrada, se possível.

● Atenção redobrada nos momentos de higienização (trocas de fraldas e banho) das crianças:
uso obrigatório de máscara, face shield e luvas. Deverá ser realizada a higienização dos
trocadores, lavar as mãos (com água e sabonete seguindo o protocolo de lavagem das mãos),
antes e após cada troca de fralda.

● Preparar um lugar onde a criança possa permanecer enquanto aguarda os familiares, se
apresentar algum sintoma na escola. Sintomas a serem observados: tosse, febre, coriza,
fadiga, dor de garganta, dificuldade para respirar, vômito, diarreia.

● O espaço da sala de aula deverá ser organizado com uma mesa para cada criança presente,
mantendo o distanciamento adequado entre cada uma. As mesas poderão ser organizadas de
forma que as crianças se vejam, facilitando a interação através da conversa, cuidando para
que, de forma alguma, haja mesas enfileiradas com crianças de costas umas para as outras. Na
impossibilidade de utilização das mesas, providenciar placas de borracha individuais para as
crianças sentarem-se.

● No atual contexto, está suspensa a prática das crianças de se servirem na merenda, bem como
o momento da higiene bucal das crianças na escola (momento da escovação dos dentes após a
refeição).

● As atividades e/ou materialidades não poderão ser enviadas para casa. Nesta perspectiva, não
é recomendado o uso da “agenda para comunicados”.

● Conscientizar as famílias sobre manter a ficha cadastral das crianças atualizada, em especial
os números para contatos emergenciais.

● Os livros de literatura infantil utilizados pelas crianças deverão ficar em quarentena, não
sendo utilizados pelos 14 dias posteriores. Organizar, antes do retorno das crianças, caixas ou
sacos plásticos devidamente identificados para controle de uso, com kits de livros que os
alunos possam manusear.

● Os brinquedos da área externa (baldes, pás, motocas) devem ser higienizados e separados dos
brinquedos da área interna.

● Festividades na Unidade Escolar como eventos educativos e culturais, bem como atividades
coletivas envolvendo todas as crianças, não serão permitidas nesse momento (exemplo:
momento do hino nacional, festa dos aniversariantes do mês).

● Após a utilização de cada brinquedo, os professores deverão higienizar com álcool líquido
70%, e os que tiveram contato com a boca, separá-los para lavagem completa com água e
sabão.



● Antes do retorno das atividades presenciais, os gestores deverão trabalhar detalhadamente o
plano de retomada da Unidade Escolar com os profissionais que atuam na Unidade Escolar e
com as famílias.

● É importante manter os canais de comunicação entre família e escola, mostrar como a unidade
está planejando a volta das atividades presenciais e que isso está sendo bem organizado.
Quando a data de retorno das atividades presenciais estiver definida, os gestores da Unidade
Escolar deverão enviar um comunicado às famílias, inclusive poderão gravar um vídeo ou
áudio explicando e/ou mostrando a organização geral da escola.

● Conversar com as famílias para saber como cada criança está e pedir a um familiar para ficar
à disposição nos primeiros dias caso seja necessário ir buscá-la antes na escola (período de
adaptação) e explicar a limitação da entrada dos familiares na escola, apenas em caso de
necessidade.

● Conscientizar os familiares e as crianças sobre o uso correto da máscara (antes do retorno das
aulas presenciais). Citar a Lei Federal nº 14019/2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade do
uso de máscara de proteção individual –

“Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual,
conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder
Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em
vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: 
§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com
transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou
com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de
proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem
como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade.

● Os responsáveis deverão providenciar diariamente para a criança utilizar na escola: ao menos
2 máscaras limpas (além da que estiver em uso), um saco plástico para armazenamento seguro
de máscara usada, 1 garrafinha para água (recomenda-se que venha abastecida de casa
evitando assim o uso do bebedouro coletivo).

● Assegurar que as crianças sejam acompanhadas e orientadas por um adulto quando forem
encher a garrafinha de água e/ou forem ao banheiro a fim de assegurar que lavem as mãos
corretamente (os cuidadores e os profissionais que atuam nos berçários – professores e
educadores – deverão auxiliar nestes e em outros momentos enquanto as crianças de suas
respectivas turmas não retornarem presencialmente).

Planejamento das Atividades Educativas – Presenciais e Remotas na Educação Infantil.
Com a retomada das atividades presenciais, há a necessidade de reformularmos as orientações

relacionadas ao planejamento das atividades educativas e à nossa prática pedagógica, pois nesse
momento (de acordo com os protocolos sanitários) não será possível realizarmos as atividades
diversificadas (cantinhos).

Contudo, a fim de continuarmos com a “padronização” do planejamento da Educação Infantil
e com a contribuição dos professores nesta organização, semanalmente, cada unidade escolar ficará
responsável por elaborar o planejamento da semana de cada turma (Berçário I, Berçário II, Maternal,
Pré-I e Pré-II).

O Planejamento das Atividades Educativas deverá ser elaborado de acordo com o modelo
enviado pela supervisão pedagógica. Os professores deverão encaminhar o planejamento para a



coordenação pedagógica da Unidade Escolar que avaliará o mesmo para posterior envio à supervisão
pedagógica que ficará responsável por disponibilizá-lo a toda rede. O coordenador pedagógico deverá
encaminhar o planejamento para o e-mail gasblastoria@amparo.sp.gov.br conforme datas
estabelecidas em cronograma a ser definido.

Para o planejamento da primeira semana do retorno presencial, o foco das atividades deverá
ser o “acolhimento” das crianças. É importante destacar que não sabemos o que esse período de
distanciamento significou para cada uma de nossas crianças e cada profissional que ficou longe do
contato presencial. Podem ter ocorrido situações de luto, perdas e violências que marcaram
negativamente esse período e que, certamente, estarão presentes no momento do retorno.

O acolhimento deve ocorrer considerando o tom da voz do adulto, a risada, a expressão
corporal, o gesto, o ritmo do passo, a fala desacelerada, a escuta e o diálogo. Será fundamental o
desenvolvimento de algumas competências socioemocionais, como a empatia, a escuta atenta e o
carinho.

Também vale destacar que, em meio a tanta preocupação com a saúde das crianças, é
importante não deixar de lado o afeto e o acolhimento. Devemos apostar em novos gestos e
cumprimentos e receber as crianças com músicas e com frases calorosas espalhadas pela entrada.

Para recepcionar as crianças, sugerimos que evidenciem nos murais ou nas paredes da escola,
produções que as crianças realizaram durante o período das atividades remotas.

No momento do retorno presencial, os professores deverão promover rodas de conversa
estimulando as crianças a:

● Expressarem as experiências vividas em casa e os sentimentos experimentados.

● Refletirem sobre a pandemia que acarretou a suspensão temporária do atendimento;

● Entenderem o retorno à escola em grupos menores.

Faz-se necessário destacar a necessidade do professor priorizar a utilização dos espaços
físicos externos da Unidade Escolar para promover as atividades educativas (resgatar mapeamento
das áreas externas conforme trabalho realizado através do Projeto Comer e brincar na escola serve
para quê?) para oferecer um ambiente mais arejado, estimulando ao máximo o contato das crianças
com a Natureza.

Sentir o toque da grama, a textura das plantas e flores, tomar um sol e curtir uma sombra,
observar os pássaros e insetos, isso tudo são interações que fazem muita falta. Se a prioridade é
considerar a saúde das crianças, áreas externas também podem ser até mais seguras, se permitirem
um distanciamento social adequado. Uma das maiores preocupações das autoridades no
desenvolvimento de protocolos é que os ambientes onde as crianças realizam suas atividades estejam
bem ventilados. Não há melhor forma de garantir isso do que na área externa da Unidade Escolar. “A
ideia é realizar propostas acolhedoras e seguras, sem perder a humanização, o afeto e a empatia.”

Destacamos que para a realização das atividades educativas na área externa, também poderão ser
disponibilizadas mesas respeitando o distanciamento entre as crianças.

Ressaltamos que, neste momento, não será permitida a utilização dos brinquedos instalados no
parque.

Ao planejar as atividades educativas o professor deverá levar em consideração que apesar de não
ser possível trabalharmos, nesse momento, com a proposta das atividades diversificadas, não
podemos nos esquecer de que o ponto de partida para o planejamento e o desenvolvimento de todas
as experiências significativas a serem vivenciadas pelas crianças, com a mediação dos professores,



encontra-se nos interesses e na curiosidade das mesmas, surgidos de suas interações, brincadeiras,
pesquisas, elaborações, representações etc. realizados no dia a dia na creche e pré-escola e que são
identificados a partir de observações e registros realizados pelos professores. Neste sentido,
incentivamos o trabalho com os projetos investigativos na Educação Infantil.

Sob esta perspectiva, lançamos a proposta da criação de um GT (Grupo de Trabalho) para
pensarmos juntos sobre experiências significativas, possíveis de serem realizadas com as crianças
neste momento atual, sem perdermos a essência e os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da
Educação Infantil – interações e a brincadeira -, bem como os direitos de aprendizagens, os campos
de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.

O professor deverá ser incentivado a propor:

● Brincadeiras e jogos coletivos que não envolvam o contato físico, como: mímicas, mestre
mandou, amarelinha, vivo ou morto, estátua e espelho; rodas de músicas objetivando a
ampliação do repertório musical; momentos para relaxar, para dançar, ouvir os sons externos,
experimentar novos ritmos, fazer sons com o corpo, fazer sons com objetos, brincar com a luz
e com a sombra;

● Momentos de observação do céu, das nuvens; da terra (insetos, raízes, plantas etc); observar
as árvores; recolher folhas; gravetos; pedrinhas e depois catalogar, fazer coleções individuais,
fazer desenhos de observação; brincar com água; brincar com os kits individuais; brincar com
materiais de largo alcance (materiais não estruturados); ouvir histórias e brincar com jogos e
brincadeiras dirigidas sem contato físico.

Orientamos que esses kits individuais para os alunos sejam preparados antes do retorno
presencial dos mesmos na escola com o auxílio dos profissionais que atuam na Educação Infantil. A
equipe de gestão da Unidade Escolar ficará responsável em coordenar essa ação, orientando os
profissionais.

No início do retorno às aulas presenciais, não haverá atendimento em período integral. Diante
disso, os professores que atuam nas turmas do PROFIC utilizarão o mesmo planejamento dos
professores da Pré-escola de acordo com a faixa etária das crianças.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos à disposição.

Profª. Maria Alice Veríssimo Florêncio Franco de Lima
Secretária Municipal de Educação

 Supervisão Pedagógica da Educação Infantil
Equipe SME 


