
UNIDADE CENTRO

TODO CUIDADO
IMPORTA COM
AQUELES QUE
MAIS AMAMOS!

PROTOCOLO DE RETOMADA CONSCIENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS



- Entrada e saída de alunos
- Procedimentos de segurança
- Recomendação para casos suspeitos e/ou confirmados
- Organização das turmas e tempos
- Orientações durante as aulas
- Orientações para as famílias

- Ensino Fundamental - Anos Iniciais
- Horário de entrada e saída
- Rotinas diárias na escola

- Quantos alunos devem ficar em sala de aula?
- Meu filho precisa levar quantas máscaras para a aula?
- Preciso mandar garrafinha de água para meu filho?
- Devo mandar o lanche de casa ou poderá adquirir na escola?
- Todo aluno com comorbidade deve evitar voltar ao presencial?
- Os professores usarão máscara?
- A piscina poderá ser utilizada nas aula de Educação Física?
- Se um aluno da sala testar positivo toda a sala entra em isolamento por 14 dias?
- Se meu filho não for para a aula presencial, ele deve participar das aulas remotas?
- Os pais poderão entrar na escola?
- Posso mandar brinquedos?
- Como falarei com a secretaria, coordenação e professores?
- Os alunos deverão usar uniforme?
- Como serão planejadas as atividades de Educação Física?

CLIQUE EM CIMA DO TÍTULO PARA
SER DIRECIonaDO PARA A PÁGINA.
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Queridos estudantes, pais e/ou responsáveis,

Já são 513 dias desde o primeiro registro de COVID-19 no Brasil. A 
pandemia obrigou mais de 190 países em todo o mundo a fechar as suas 
fronteiras para conter o vírus. Escolas foram fechadas, afetando a rotina de 
quase 1,6 bilhão de crianças e adolescentes e, consequentemente, de suas 
famílias. 

No dia 18 de março de 2020, o Governo de Minas Gerais anunciou que 
estabeleceria um recesso escolar entre os dias 18 e 22 de março na rede 
estadual de educação. Parecia que os quatro dias de suspensão decretados 
pelo governo para monitorar a situação da pandemia, que chegava ao Brasil, 
seria suficiente. Infelizmente, a situação só piorou e nesse período as escolas, os 
professores, os pais e os alunos tiveram que se adaptar ao sistema emergencial 
remoto, que, aos poucos, perdeu o viés de urgência e se tornou primordial em 
todo o estado.

Nos últimos meses, aprendemos que cuidar de nós também significa 
cuidar do outro. Redobramos a atenção para os nossos hábitos e 
comportamentos, a fim de diminuir ao máximo as possibilidades de transmissão 
do vírus. 

A Rede de Ensino Gênesis, que antes era palco do encontro de alunos, 
professores e colaboradores, de repente ficou deserta. As salas de aula ficaram 
vazias e os portões das escolas foram fechados. Acreditamos, porém, que não 
nos cabe apenas viver a história, temos a obrigação de transformá-la. É por isso 
que nos reinventamos, porque é nosso dever levar educação aos nossos alunos, 
onde quer que eles estejam.

Diante de tantos desafios, nos adaptamos e nos superamos. Isolados 
socialmente, buscamos soluções para dar continuidade ao jeito Gênesis de 
fazer educação. Trabalhamos muito para fazer nossa estrutura chegar a todos, 
além de contarmos com toda a nossa experiência de 25 anos, para criar novas 
maneiras de nos conectarmos.

Analisamos a didática e buscamos o que a tecnologia e a inovação 
ofereciam de melhor, para chegarmos mais perto dos nossos alunos. Diretores, 
coordenadores, professores e demais colaboradores se colocaram à 
disposição das famílias para que a educação não fosse interrompida. De forma 
pioneira, trouxemos as aulas online através da plataforma Google Classroom 
para os alunos e mantivemos a excelência na forma de educar. 

E como um sopro de esperança, nos preparamos para retornar de forma 
presencial as nossas atividades, ansiosos por ter de volta nossos alunos e 
professores, mas com responsabilidade e profissionalismo.

Seguindo todas as orientações dos órgãos competentes e todos os 
protocolos necessários, a Rede de Ensino Gênesis elaborou este documento e 
entrega às famílias e colaboradores, no intuito de orientar sobre os 
procedimentos que precisaremos seguir para a retomada consciente das 
atividades presenciais. É fundamental que todas as orientações, presentes 
neste manual sejam, rigorosamente, seguidas por todos que fazem parte da 
Família Gênesis. 

Afinal, este é o jeito Gênesis de fazer educação!



      1- Informações/ Orientações Gerais

O planejamento das ações de retomada das aulas presenciais leva em 

conta a evolução da pandemia e a capacidade de resposta do sistema de 

saúde. Além disso, foram considerados os documentos normativos que regem a 

educação e a saúde em nosso país, estado e município. Desta forma, 

elaboramos este manual que, a seguir, trará as diretrizes para uma retomada 

segura para todos.

Em decorrência do cenário pouco previsível da pandemia, informamos 

que ao longo do processo de implantação deste plano, o mesmo poderá ser 

alterado, gerando, assim, uma nova versão. Caso isto ocorra, naturalmente, 

todas as mudanças serão informadas as famílias e alunos. 

1.1- Fluxo de entrada e saída de alunos 

 Os estudantes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais deverão ter acesso à 

escola  de acordo com o quadro à seguir: 

Turma

1º e 2º Anos Manhã e
Tarde

Turno Portaria Endereço

3º e 4º Anos

3º,4ºe 5º Anos

Manhã 

Tarde

Bloco 2 - Próximo
aos Correios

Bloco 2 - Próximo
aos Correios

Bloco 1 - Próximo
ao Posto de Gasolina

R. Pedro da Costa Corrêa,
50 - Centro

R. Pedro da Costa Corrêa,
50 - Centro

Praça Nossa Senhora
das Neves, 147 - Centro



    

   Ao entrar na escola, os estudantes deverão se dirigir imediatamente 

para sua sala de aula. Não será permitido transitar pelos espaços 

aleatoriamente. 

      Os estudantes deverão seguir rigorosamente a sinalização da escola e 

somente transitar nos locais permitidos. 

   É obrigatório obedecer à marcação no chão, nas entradas, nos 

corredores e nos espaços coletivos. 

       Não será permitida a entrada de acompanhantes com as crianças. Essa 

medida visa resguardar a segurança, evitando que muitas pessoas 

entrem na instituição. Após o processo de higienização e esterilização de 

materiais, as crianças serão acompanhadas e encaminhadas à sala de 

aula por profissionais da Escola. 

1.2 - Procedimentos de segurança 

 Os estudantes deverão fazer uso de máscara confeccionada com 

tecido duplo, de forma correta (cobrindo o nariz e a boca) durante todo 

o tempo que estiverem no Gênesis.

 Para entrar na escola, todos os alunos deverão passar por três medidas 

de higienização e prevenção: 

· Aferição de temperatura na entrada;

· Limpeza dos pés no tapete sanitizante; 

· Higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão. 



    

1.2.1 - Recomendações para casos suspeitos e/ou confirmados: 

 Caso o aluno apresente algum sintoma da Covid-19, será 

encaminhado para a coordenação e comunicado aos pais e/ou 

responsáveis sobre a necessidade imediata de retorno para casa. 

 Em casos suspeitos ou confirmados que demandem intervenção 

na modalidade de ensino da turma (híbrido para remoto), em sintonia com 

o protocolo, os pais e/ou responsáveis serão notificados via aplicativo e e-

mail. 

 Sugerimos às famílias, estudantes, bem como aos colaboradores 

com suspeita ou infectados pela Covid-19 que procurem orientações 

médicas. 

 Em caso de suspeita ou contaminação confirmada de Covid-19, 

tanto para estudantes quanto para familiares, o estudante deverá 

permanecer em casa, acompanhar a evolução do quadro de saúde e 

comunicar a Escola. 



    

1.3- Organização das turmas e tempos

ATENÇÃO: As famílias que optarem por permanecerem na modalidade 

remota (online), só poderão ingressar no ensino presencial após 

transcorridos 15 (quinze) da entrada da primeira turma de sua respectiva 

série (os responsáveis deverão procurar a escola para assinar o “Termo de 

Compromisso”).  NÃO será permitida a entrada de qualquer estudante para 

a modalidade presencial fora dos períodos estipulados pela escola.

 As turmas serão organizadas em grupos de estudantes seguindo a ordem 

alfabética e também considerando os irmãos em outras turmas.

 Cada semana, um grupo virá presencialmente à Escola e o outro assistirá 

às aulas remotas de acordo com o novo horário. (vide seção 2.1.1)

 Os estudantes deverão frequentar, rigorosamente, as aulas presenciais 

apenas nas semanas para as quais forem escalados.

 



    

1.4- Durante as aulas

   Para participar das aulas presenciais, os estudantes deverão 

preparar,diariamente, alguns itens. São eles:

 

 Armazenar em um saco plástico com, no mínimo, 03 (três) máscaras 

devidamente higienizadas.

 Trazer outro saquinho para guardar as máscaras usadas (descartáveis ou 

reutilizáveis).

 Trazer, diariamente, um frasco pequeno de álcool em gel que deverá 

fazer parte do material do estudante.

 Trazer uma garrafinha de água de uso individual para que o estudante se 

mantenha hidratado. Os bebedouros da escola foram adaptados, e 

não possuem dispositivos que permitem a ingestão de água diretamente 

no bebedouro.
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manual da família: a GENTE SE IMPORTA
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1.5 - Procedimentos de segurança: durante as aulas e intervalos

 

Os estudantes deverão:

        Fazer uso obrigatório de máscara sobre o nariz e a boca durante 

todo o período das aulas.

 Manter as disposições de mesas e cadeiras, conforme a 

organização feita pela escola.

 Utilizar, exclusivamente, seus objetos pessoais e escolares, evitando 

compartilhar com o colega.

 Manter o distanciamento social entre os colegas e professores.

 Lanchar em sala de aula, sentados em seus lugares, evitando 

compartilhar seus lanches.

 Escutar e seguir as orientações dos professores e equipe técnica.

 Seguir as orientações da equipe quanto à troca de máscara, 

distanciamento, intervalos e outros.
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1.6 -Famílias

1 Os atendimentos individualizados serão mantidos via plataforma 

Google Classroom e aplicativo da instituição. 

2) Orientar seu (sua) filho (a) quanto: 

·ao cumprimento dos horários de entrada e saída nas portarias 

estabelecidas para cada turma;

·à utilização constante de máscara, regras sanitárias e 

comportamento, protegendo a si mesmo e aos outros.

3) Por parte da escola, sempre que houver suspeita ou confirmação 

de casos, as famílias serão notificadas imediatamente sobre os 

procedimentos a serem seguidos.

4) No caso de alunos que, conhecidamente pertençam a algum 

grupo de risco da COVID-19: imunocomprometidos ou com 

capacidade respiratória comprometida, o retorno presencial 

ocorrerá apenas mediante liberação médica, por meio de 

relatório.

5) Evitar adentrar nas dependências da escola, exceto quando forem 

solicitados com antecedência e autorizados pela Direção/Equipe 

técnica.

6) Agendar, previamente, por telefone, WhatsApp, e-mail e/ou 

aplicativo de comunicação da escola, atendimento presencial 

com os setores administrativos/pedagógicos.

7) As reuniões e atendimentos individualizados, serão realizadas, 

preferencialmente, de modo virtual via plataforma Google 

Classroom  ou videoconferência (Google Meet).

8) Cumprir os horários de entrada e saída das aulas e respeitar os 

portões destinados a cada série/segmento.
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2.1 - Ensino Fundamental - Anos Iniciais

2.1.1 - Horário de entrada e saída: 

A entrada e saída dos estudantes obedecerão, rigorosamente, os 

horários abaixo.

 Observar no item 1.1 Fluxo de Entrada/Saída  a portaria de cada turma.

ATENÇÃO: Não será permitida a entrada de nenhum aluno fora do 

horário programado para a entrada da turma.

 Na saída, os alunos devem aguardar os pais e/ou responsáveis, 

com no máximo 15 minutos de tolerância, após o horário de saída acima 

determinado. 

Turno - Manhã

Turno - Tarde

1º e 2º Anos

3º e 4º anos

3º e 4º Anos

07h40min às 07h50min

07h50min às 08h

11h50min

12h

1º e 2º Anos

5º Ano

13h20min às 13h30min

13h às 13h10min

17h30min

17h10min

13h10min às 13h20min 17h20min



             2.1.2   - Rotinas diárias 

 O lanche deverá vir pronto para consumo, evitando, assim, 

a necessidade de contato e manuseio da monitora de sala;

 Cada criança deverá trazer todos os itens solicitados para 

a aula do dia, devidamente higienizados, pois os materiais 

escolares deverão ser de uso individual, evitando a 

manipulação de objetos coletivos. 

 Crianças não deverão levar brinquedos de casa para a 

escola. 

 O material escolar utilizado em casa não deverá ser o 

mesmo utilizado na escola, ficando a escola responsável por 

zelar pelo material de uso restrito ao ambiente escolar.

    As crianças terão suas atividades pedagógicas 

desenvolvidas, sempre que possível em espaços externos. 

Serão acolhidas pela professora com o menor contato físico 

possível, sem abrir mão do afeto resguardando os aspectos 

emocionais, característicos desta faixa etária.

 As atividades lúdicas serão individualizadas, respeitando o 

distanciamento mínimo entre os alunos.

 Não será permitida a entrega de materiais e lanches no 

decorrer do turno.

 



    

2.1.3  - Intervalos e Alimentação

 

 Nossa recomendação é que os alunos tragam de suas casas 

lanches individuais em embalagens descartáveis. Além de toalha para 

forrar a mesa durante os lanches e refeições. 

 No horário do recreio, os alunos poderão lanchar no pátio externo, 

e esses momentos ocorrerão, seguindo o escalonamento definido para 

cada turma, de forma a evitar  aglomeração dos alunos.  O 

funcionamento da cantina será detalhado posteriormente.

 A higienização de mesas e cadeiras acontecerá a cada troca de 

grupos.

 Será respeitado o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e 

meio) entre os alunos.

 A equipe de monitoria acompanhará todos os intervalos e fará 

orientações sempre que necessário.    
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O número de alunos depende do tamanho das salas. As carteiras devem ter 

uma distância mínima, conforme orientação do protocolo da Prefeitura 

Municipal, em todas as direções e entre estas e o professor.

As máscaras devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas ou sujas, o que 

pode ser com uma frequência de menos de 2h, em especial para alunos 

menores e professores, já que a fala gera grande emissão de gotículas, além do 

suor. Além disso, recomenda-se a troca das máscaras após sua retirada, como, 

por exemplo, durante as refeições. Sempre levar 2 (duas) máscaras extras para 

qualquer eventualidade. Não se esquecer da higienização das mãos antes de 

retirar e antes de colocar as máscaras e o adequado acondicionamento delas 

em sacos, evitando que fiquem sobre as mesas ou cadeiras.

Bebedouros não devem ser utilizados diretamente, apenas para o 

abastecimento de copos ou garrafas próprias. Aqueles bebedouros antigos em 

que o aluno colocava a boca diretamente na fonte de água devem ser 

abolidos.



Alunos com comorbidades como diabetes e hipertensão devem priorizar o 

ensino remoto. Asma e bronquite leves e controladas não são consideradas 

fatores de risco aumentado para Covid-19. 

Sim, os professores devem utilizar máscaras e estas devem ser trocadas com 

maior frequência em decorrência da umidificação pela fala. 



Não há necessidade do uso de face shield. Importante o uso de máscaras, 

sendo trocadas com no máximo 4h de uso ou menos, dependendo das 

condições, e a higienização das mãos frequentemente.

Aulas extracurriculares que implicam muito contato físico ou na não utilização 

da máscara não são recomendadas neste momento, o que inclui as atividades 

na piscina. 

A turma deve permanecer em isolamento domiciliar e poderá retornar à escola 

após 14 dias desde o último dia em que teve contato próximo com alguém com 

contaminação por Covid-19 (confirmada). Caso alguém desenvolva sintomas, 

o tempo de isolamento dependerá da data do início dos sintomas e da 

gravidade do caso.



Sim.

O(a) aluno(a) não deve frequentar аs aulas presenciais quando: 

· a temperatura estiver igual ou acima de 37,5 ºC;

· apresentar tosse seca, espirros, dor de garganta ou outros sintomas 

relacionados à Covid-19;

· pessoas do núcleo familiar (ou de convivência) contraírem a Covid-19.

Os pais que se posicionaram inseguros em mandar os filhos para a escola 

poderão mantê-los nas aulas remotas, desde que tenham frequência e 

aproveitamento controlados pelo professor.



Para proteção dos alunos, dos colaboradores e do espaço escolar os pais não 

poderão entrar na escola nem na entrega e nem na retirada dos filhos que 

deverão ser feitas no portão. O acesso à secretaria também será controlado de 

forma a evitar aglomerações.

Inicialmente, sugerimos que a comunicação entre a escola e família seja feita 

através do aplicativo, e-mail, WhatsApp da escola e/ou telefone.

Tanto na Educação Infantil quanto no Fundamental Anos Iniciais, nos primeiros 

estágios do retorno os brinquedos estarão proibidos para que evitemos as trocas 

e o compartilhamento tão comum nas situações normais entre as crianças.



Sim, o uniforme será mantido no uso diário, mas deverá ser colocado para lavar 

quando o aluno chegar em casa. Não haverá uso de aparelhos como 

ventiladores e condicionadores de ar e as janelas e portas permanecerão 

abertas em qualquer condição meteorológica. Portanto, os alunos sempre 

devem trazer agasalhos e a camiseta do uniforme deverá estar por baixo. O 

cuidado com os agasalhos fora do corpo e a responsabilidade de guardá-los na 

mochila devem ser reiterados pelas famílias, a fim de que não se manipulem 

com essas peças em caso de esquecimento e extravio. Quem tem os cabelos 

longos, deverá vir à escola com ele preso, de modo que não seja veículo de 

contaminação.

A prioridade será para atividades esportivas individuais que permitam preservar 

a distância e em que não haja o contato com objetos que possam ser 

manipulados por todos, como por exemplo, a bola. 






