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Protocolo Retorno às aulas - Educação Infantil - 10/05/2021  
 
 O Colégio Master, atendendo às recomendações do protocolo de retorno às aulas 
presenciais informa que a partir do dia 10-05-2021 retornará suas atividades com os alunos 
da Educação Infantil e seus profissionais. As medidas estão de acordo com a publicação do 
Diário Oficial da União, PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 179/2021, de 24 de abril de 2021. 
 
Entrada: 

• Aula presencial: De 13:00 às 17:00 - 04 horas diárias na escola.  
Aula online:13:30 às 15:30 - 02 horas diárias. 
(As aulas serão simultâneas, por isso, a necessidade de alteração de horário até que 
os alunos com aulas presenciais estejam em sala com a professora).   

• A entrada dos alunos será pelo portão de baixo (no pátio); os pais não poderão 
entrar junto para que não haja contato com as outras crianças. 

• Será aferida a temperatura e receberá álcool em gel para sua higienização. 

• O aluno ficará no pátio junto com a professora aguardando momento de subir para 
sala de aula. 

• Cada aluno deverá estar de máscara, uniforme do Colégio, trazer merendeira com o 
seu lanche de casa. 

• Trazer no 1º dia de aula - Todos os livros e o caderno de atividades identificados. 
Além da bolsinha com: lápis, borracha, cola, tesoura e lápis de cor. Este material 
ficará na escola. 

 
Em sala: 

• Usará carteiras e cadeiras individuais e identificadas. 

• Material de uso pessoal e individual deverá está identificado. 

• Os livros e o caderno de atividades ficarão na escola, o caderno de Para Casa ficará 
em casa. 

• Durante às aulas será disponibilizado álcool em gel toda vez que se fizer necessário. 

• A ida ao banheiro será acompanhada por uma funcionária, um de cada vez e serão 
orientados a fazer higienização das mãos e passar álcool em gel. 

• Os alunos que as famílias optarem por não vir, assistirão às duas aulas online e se 
por algum motivo o servidor de internet do Colégio não estiver disponível, será 
gravada a aula para que o aluno assista depois, sem prejuízos. 

• Cada aluno(a) deverá trazer uma garrafinha individual e identificada para beber água 
(a higienização na escola será constante). 

• Trazer para deixar na escola uma muda de roupa, no saquinho plástico identificado 
com o nome da criança, caso haja necessidade de troca. 

• Caderno de Para Casa deverá ser entregue a professora somente na sexta-feira, em 
uma pasta polionda ou saco plástico com o nome da criança para correção. Na 
segunda-feira será devolvido. Alunos com aulas online irão tirar fotos do dever e 
enviar a professora. 

• Expressamente proibido o uso de mochila de rodinha. 

• Trazer uma vasilha pequena de plástico com o nome da criança para guardar a 
massinha de uso individual do aluno. 
 
 
 

 



                              1ª ETAPA - RETORNO PRESENCIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 

                                               APLICAÇÃO: 07/05/2021 
 
 
 

  Página 2 de 2  

 

 
 
 
 
 
 

Hora do lanche: 

• A hora do lanche será na mesinha individual, cada aluno deverá trazer de casa, em 
uma lancheira também identificada. 

• A escola não terá lanche para ser vendido na cantina. 

• Encaminharemos um cardápio de lanche para a semana como sugestão. 

• A professora, terá ajudante neste horário para dar auxílio ao aluno quando 
necessário. 
 

 
Parquinho: 

• Não será permitido trazer brinquedo de casa (como faziam toda sexta-feira) para que 
não haja troca de brinquedos entre as crianças; 

• Os alunos irão em grupos e toda vez que saírem, o parquinho será higienizado; 

• Após o uso do parquinho as crianças novamente terão a higienização das mãos. 
 
Saída: 

• Na saída os alunos irão para o pátio onde ficarão em seus lugares já demarcados, 
respeitando o distanciamento. Os pais ou responsáveis após se identificarem com o 
Gerônimo na portaria, aguardarão a criança no portão sem aglomeração. 

• Nesse momento da entrada e saída contamos com a colaboração de todos. 

• USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E MANTER O DISTANCIAMENTO. 
 

Observações: 
 

• Providenciar vacina contra H1N1 e trazer cópia do cartão de vacina atualizado. 

• Caso o aluno ou membro da família apresentar quadro gripal, suspeitar e/ou atestar 
positivo para Covid-19, deverá permanecer em casa e comunicar a escola o seu 
período de ausência. 

• Visitação no ambiente escolar poderá ocorrer no período da manhã (09:00 às 12:00) 
pois, nesse horário não há permanência de alunos. 

• O material do aluno ficará todo na escola. Os alunos irão trazer somente a lancheira. 
Proibido trazer mochila, bolsas ou brinquedos. 

• O uniforme deverá ser lavado diariamente. Não serão permitidos o uso de sandálias 
ou chinelos no ambiente escolar. 

• Manter uma máscara reserva na merendeira, caso eventualmente seja necessária a 
troca. 

• Ressaltamos que o uso da máscara é obrigatório. A família que desejar pode 
adquirir a máscara Face Shield transparente para maior segurança e proteção dos 
alunos. 

• Caso o responsável necessite entrar na escola para conversar ou solicitar algo na 
secretaria, solicitamos gentileza, passar pelo portão de cima na recepção.   

 
 

O sucesso do nosso retorno  
depende de todos!!!  

Escola e Família, de mãos dadas  
caminhando juntas... 

Contamos com vocês!!! 
 

Equipe de Educadores Master. 


