
 

 

 

Prezadas famílias de Nível 1 da Educação Infantil, 

 

A volta à escola, depois de um longo período de distanciamento social, é um momento 

aguardado pelas crianças, famílias e pelos educadores. Para que possamos retomar as 

atividades presenciais respeitando os protocolos de segurança e cuidado com a saúde da 

comunidade escolar, algumas combinações são necessárias.  

O retorno das turmas da Educação Infantil ocorrerá por fases e de forma escalonada. O 

início, para cada Nível, será de ambientação à nova rotina. Em função desse cuidado, 

receberemos, primeiramente, o Nível 5 e o Nível 3 e, gradativamente, as crianças dos 

demais grupos. 

É importante ressaltar que as datas abaixo representam uma previsão, já que ainda não 

houve publicação de decreto por parte da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

 

Organização de grupos 

- Nos primeiros dias de ambientação, as turmas serão divididas em dois grupos (G1 e G2), 

os quais frequentarão o Colégio em horários alternados. As professoras enviarão, via 

agenda eletrônica, a informação sobre o grupo de cada criança;  

- Considerando a limitação de estudantes definida pela Prefeitura e buscando atender todas 

as crianças da turma, algumas salas foram divididas em dois espaços;  

- As turmas, portanto, serão atendidas nos horários organizados para o seu Nível, conforme 

comunicado no protocolo do Programa de Prevenção e Combate ao Coronavírus do Colégio. 

 

Datas e escala para o retorno 

- A retomada da Educação Infantil ocorrerá com o Nível 5 e está prevista para o dia 05 de 

outubro, segunda-feira; 

- O retorno do Nível 3 está previsto para o dia 07 de outubro, quarta-feira. As salas das 

turmas da manhã serão as do Prédio C (Jardim), e as salas das turmas da tarde serão as do 

prédio A, com entrada pela Recepção Administrativa, acesso 2; 

- A previsão de retomada para as turmas do Nível 1, Nível 2 e Nível 4 é para o dia 14 de 

outubro, quarta-feira; 



 

 

- Se o calendário acima for consolidado, a partir do dia 20 de outubro, a totalidade das 

turmas de Educação Infantil frequentará a escola todos os dias da semana. Em atendimento 

às orientações do Executivo Municipal, será mantida a separação dos grupos. 

 

 

Abaixo, segue a previsão de calendário para o retorno: 

12/10 

Segunda-feira 

13/10 

Terça-feira 

14/10 

Quarta-feira 

15/10 

Quinta-feira 

16/10 

Sexta-feira 

 

FERIADO 

 

FERIADO 

G1/N1 
7h45 às 9h45 

13h45 às 15h45 
 

G2/N1 
10h15 às 12h15 
16h15 às 18h15 

G1/N1 
7h45 às 9h45 

13h45 às 15h45 
 

G2/N1 
10h15 às 12h15 
16h15 às 18h15 

G1/N1 
7h45 às 9h45 

13h45 às 15h45 
 

G2/N1 
10h15 às 12h15 
16h15 às 18h15 

 

19/10 

Segunda-feira 

20/10 

Terça-feira 

21/10 

Quarta-feira 

22/10 

Quinta-feira 

23/10 

Sexta-feira 

G1/N1 
7h45 às 9h45 

13h45 às 15h45 
 

G2/N1 
10h15 às 12h15 
16h15 às 18h15 

TODOS/N1 
 

7h45 às 12h15 
13h45 às 18h15 

 

TODOS/N1 
 

7h45 às 12h15 
13h45 às 18h15 

 

TODOS/N1 
 

7h45 às 12h15 
13h45 às 18h15 

 

TODOS/N1 
 

7h45 às 12h15 
13h45 às 18h15 

 

 

A partir do dia 20 de outubro, com o término do período de ambientação, as turmas estarão 

completas e seguirão o horário dos seus Níveis:

- N1, N3 e N4 

Manhã: 7h45 às 12h15                   

Tarde: 13h45 às 18h15 

- N2 e N5 

Manhã: 7h30 às 12h                       

Tarde: 13h30 às 18h

 

 



 

 

 

Chegada das crianças 

- Na perspectiva de atender as crianças e seguir as orientações de que sejam evitadas 

aglomerações, solicitamos que as famílias sigam os horários estabelecidos para a turma, 

pois não será oferecido o serviço de Recreação no início e no final de turno, respeitando 

as orientações dos órgãos competentes referentes ao distanciamento mínimo;  

- Em consideração ao cenário atípico que vivemos, solicitamos que as famílias evitem as 

áreas de espera. Caso seja necessária a utilização das recepções, será preciso respeitar a 

sinalização dos assentos, garantindo, assim, o distanciamento mínimo; 

- A prevenção é coletiva e necessita da colaboração de todos os envolvidos no processo;  

- Na recepção, haverá dois dispensers de álcool gel (um para adultos e outro para crianças) 

e um tapete para higienização dos calçados e das rodinhas das mochilas das crianças; 

- O ingresso das famílias será restrito às catracas (em sua área anterior). Somente as 

crianças e a equipe da escola terão acesso às dependências da Educação Infantil; 

- As crianças do N3, N4 e N5 deverão ingressar na escola utilizando o crachá de acesso;  

- Caso a criança mostre-se sensível no momento da entrada, os familiares terão acesso à 

área anterior à porta de vidro. Não será possível circular pelo espaço interno da Educação 

Infantil;  

- Na saída, as famílias poderão utilizar o aplicativo Filho sem Fila, a fim de informarem sua 

chegada à escola; 

- Conforme divulgado no Guia do Programa de Prevenção e Combate ao Coronavírus, não 

será permitido o acesso às salas. Auxiliares de turma ou recreacionistas conduzirão as 

crianças até a porta de vidro. 

 

 

Cuidados com as crianças 

- Evite que as crianças venham de fantasia, pulseiras, anéis, bonés, entre outros adereços 

que não façam parte do uniforme; 

- As unhas das crianças devem ser mantidas cortadas, já que as mãos também são fontes 

de contaminação;  

- Sempre que possível, é importante manter os cabelos das crianças presos; 

- Crianças que apresentarem sintomas gripais (coriza, tosse, sensação febril) serão 

encaminhadas para o Ambulatório Escolar, sendo acolhidas pela equipe de enfermagem 

que, após verificar os sinais e sintomas, entrará em contato com os responsáveis, 

solicitando avaliação médica; 

http://colegiofarroupilha.com.br/arquivos/guia_programadeprevencaoocoronavirus.pdf


 

 

- Lembramos que faz parte da infância o contato físico, bem como a expressão de carinho 

entre as crianças e os educadores. Solicitamos, nesse sentido, o apoio das famílias para que 

incentivem os pequenos quanto ao uso da máscara e às novas formas de cumprimentar 

(através de gestos) seus colegas e demais pessoas com as quais convivem, evitando abraços 

e beijos; 

- Os cuidados com as crianças pequenas exigem muita atenção de todos, e a parceria entre 

a escola e a família seguirá sendo essencial.  

- É importante ressaltar que, devido à espontaneidade das crianças, mesmo com as 

combinações diárias das professoras com as turmas, orientando para que sejam evitados 

abraços e outros contatos físicos, não há como garantir que, em alguma circunstância, não 

ocorram essas manifestações; 

- Com a intenção de auxiliar as crianças nessa nova ambientação ao espaço escolar, foi 

compartilhado um Guia de Acolhimento que você poderá acessar clicando aqui. 

 

Organização das mochilas 

- Solicitamos atenção para o envio de, somente, os seguintes itens identificados: muda de 

roupa extra (dentro de um saco plástico). Lenço umedecido, sacola para colocarem os 

calçados, dois pares de meias com antiderrapante e, no mínimo, duas máscaras extras; 

- As crianças do Nível 2 ao Nível 5 usarão máscaras, e todas deverão trazer esse meio de 

proteção identificado com nome e turma. A troca da máscara será realizada antes do lanche 

ou sempre que estiver úmida; 

- As crianças não poderão trazer brinquedos de casa; 

- Após a utilização do avental da Oficina de Criação e atividades artísticas, o item será 

enviado para casa para que seja higienizado e deverá retornar o mais breve possível; 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiofarroupilha.com.br/arquivos/Educa%C3%A7%C3%A3oInfantil/guiadeacolhimento.pdf


 

 

Estudos domiciliares 

Entre os dias 14 e 20 de outubro, quando está previsto para acontecer o período de 

ambientação para a retomada das aulas presenciais, não será oferecido o modelo remoto. 

A retomada dessa modalidade acontecerá a partir de 21 de outubro, conforme as 

orientações abaixo: 

- O planejamento semanal das atividades seguirá sendo enviado às sextas-feiras; 

- As solicitações de impressões devem ser feitas para o e-mail da Educação Infantil 

(educacaoinfantil@colegiofarroupilha.com.br), até as 18h da sexta-feira em que as famílias 

receberam as atividades; 

- A retirada do material impresso deverá ser realizada às segundas-feiras, a partir das 10h; 

- Os links das aulas serão divulgados pela professora da turma, via app da agenda eletrônica 

e do Google Classroom. Os encontros acontecerão três vezes na semana, tendo a duração 

de 25 minutos cada um; 

- Para as Aulas Especializadas – Música, Oficina de Criação e Educação Física – serão 

postados vídeos gravados pelos professores; 

 

A equipe da Educação Infantil permanece à disposição pelo e-mail: 

educacaoinfantil@colegiofarroupilha.com.br 

Desejamos um ótimo retorno! 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Cleusa Beckel                                                                  Marícia Ferri 

    Coordenadora da Educação Infantil                                          Diretora Pedagógica 
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