
 
 
 
 
 
 

PLANO ESTRATÉGICO ESCOLAR DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
 
UNIDADE EDUCACIONAL: ESCOLA PEQUENO SORRISO 

 

1.0 – INTRODUÇÃO 

1.1 Este documento resume as principais orientações definidas pela ESCOLA PEQUENO SORRISO 

para o retorno das aulas. Trata-se, portanto, de um protocolo de funcionamento em regime 

especial, enquanto a Covid-19 for uma ameaça à saúde pública. Para elaborá-lo, a Instituição tem 

como base um alinhamento rigoroso ao protocolo de saúde definido pelas autoridades públicas 

– e intensifica os cuidados com um conjunto de providências inspiradas nas melhores práticas 

internacionais. 

1.2 Acima de tudo, é importante que todos entendam que nenhum cuidado será suficiente se não 

for um pacto assumido por toda comunidade, com cuidados que começam no lar – em 

protocolos profiláticos também já definidos pelos órgãos competentes – e continuam na Escola, 

em um espírito de empatia, de cuidados e responsabilidades mútuas, de diálogo e compreensão, 

que demandará muitas vezes o bom-senso e a cooperação de cada um.  

1.3 Continuamos em um processo de aprendizado coletivo. Nossas equipes vêm estudando todas as 

providências necessárias desde que o primeiro país autorizou o retorno às aulas, e tomamos 

todas as medidas com toda a antecipação possível.  

1.4 Isso não impede que novas providências venham a ser tomadas ou que haja alterações pontuais 

de procedimento, sempre com o objetivo central de garantir a maior segurança possível para 

nossos alunos e nossos profissionais. Afinal, como preconiza a OMS, durante esta pandemia, 

alguém só estará seguro quando todos estiverem seguros. Passaremos todos juntos pela nova 

etapa desse desafio – e venceremos, como uma comunidade que se fortalece cada vez mais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.0 – PROTOCOLOS PARA ENTRADA NA ESCOLA 

2.1 - A Escola deverá, necessariamente, criar um controle sanitário para garantir a máxima 

segurança possível para todos. Assim, o protocolo assumido pela Escola Pequeno Sorriso prevê 

os seguintes cuidados na entrada dos alunos: 
a)     Uso obrigatório de máscaras 

O uso de máscara é considerado equipamento obrigatório para adultos e crianças com idade a partir 

de 3 anos, desde a entrada no portão da Escola. Sem máscaras não será permitida a entrada. 

b)    Medição de temperatura 

Todos os alunos, funcionários e pais – enfim, todas as pessoas – que entrarem na unidade escolar, a 

qualquer horário, terão medidas suas temperaturas corporais por termômetros digitais. Aqueles que 

acusarem temperaturas iguais ou superiores a 37,5º não poderão entrar, sob nenhuma hipótese. 

c)     Tapete químico 

Todos terão de passar pelo tapete químico para desinfecção das solas de sapatos com a utilização de 

produtos a base de quaternário de amônio.  

e)    Dispensers de álcool gel 

Os recém-chegados deverão também utilizar os dispensers de álcool gel que serão acionados com os 

pés, para evitar manuseio e contaminação. 

f)      Higienização das mãos 

Já dentro da Escola, todos os alunos terão de lavar as mãos obrigatoriamente, assim como em três 

outras oportunidades regulares definidas. 

  
Observação: por se tratar de uma barreira sanitária, os procedimentos serão repetidos a cada vez que uma 
pessoa entrar na escola, mesmo que tenha passado pela entrada há minutos. 
 

3.0 – RECEPÇÃO DOS ALUNOS PELOS PROFISSIONAIS 

3.1 O objetivo das alterações nos procedimentos de recepção dos alunos é evitar a circulação dos 

pais nas dependências da Escola.  Nesta nova rotina, as crianças serão necessariamente 

recebidas nas áreas indicadas por educadores da Escola. 
 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 É muito importante levar em conta que a Escola tomará todos cuidados pedagógicos para 

garantir segurança emocional às crianças nessa etapa. Isso exigirá, contudo, um período de 

adaptação até que as crianças se acostumem às novas rotinas. Para isso, também, é fundamental 

a compreensão das famílias.  

3.3 Na Educação Infantil, cada professora encaminhará seus alunos à nova sala, no caso dos alunos 

menores. 

3.4 Não será permitida a entrada e/ou circulação dos responsáveis pelas dependências da escola. 

Sabemos que foge à nossa cultura, mas é pelo bem de todos. 

3.5 Dúvidas e recados para as professoras não serão, dessa forma, transmitidos diretamente na 

chegada, e devem ser feitos através do aplicativo da escola, whatsapp corporativo; ligações e/ou 

e-mails das coordenações; 

 

4.0 – NOVAS ROTINAS PEDAGÓGICAS 

4.1 A organização das atividades pedagógicas da Pequeno Sorriso obedece também aos princípios 

expostos acima. O objetivo é reduzir a circulação das pessoas (alunos, professores e outros 

colaboradores) pela Escola, e promover o controle sobre todas as situações e ambientes 

frequentados pelos alunos. Além de dezenas de procedimentos de segurança interno, também 

serão necessárias adequações das rotinas dos alunos. As principais providências estão resumidas 

a seguir. 
 

a) Distanciamento mínimo - Em todas as atividades, será assegurado o distanciamento mínimo de 1,5 

metros. 

b) Número de alunos por sala - Durante a retomada todos os alunos terão todo o distanciamento 

mínimo necessário. A Escola trabalhará com número reduzido de alunos, o que exigiu nova distribuição das 

salas. Para garantir que o distanciamento de 1,5 metros seja rigorosamente cumprido, a Escola vai trabalhar 

com no máximo 50% do número de alunos definidos pelo módulo da série.  

 

 

 

 



 

 

 

 

c) Alterações nos horários de entrada, saída e intervalos - Para reduzir aglomerações, foram definidos 

novos horários de entrada e saída, enviados no aplicativo (Agenda Edu). Ao mesmo tempo, os intervalos, 

que já eram alternados, serão ainda mais espaçados, conforme a logística possível. 

 d) Uso dos parques - Os equipamentos recreativos instalados nos parques serão utilizados pelas 

crianças, divididas em turmas e respeitando horários definidos. Cada equipamento será devidamente 

higienizado após o uso e, obrigatoriamente, antes da chegada do grupo de crianças seguinte. 

e) Brinquedos e outros objetos trazidos pelas crianças A Escola recomenda que os alunos não tragam 

brinquedos, bonecas e outros itens de uso compartilhado como medida profilática. 

f) Ventilação das salas – A ventilação natural será amplamente utilizada na unidade. 

g) Bebedouros - Por medida de segurança, os bebedouros estarão desligados. Por isso, é importante 

que tragam squeezes. 

h) Esterilização de ambientes - Todas as salas de aula, banheiros, corrimãos e áreas de uso comum serão 

esterilizadas constantemente.  

i) Lavatórios e banheiros - Os banheiros serão interditados a cada duas horas para desinfecção. 

 

5.0 – PARA QUEM QUER FICAR EM CASA 

5.1 Durante todo o período de regime especial, será uma escolha da família enviar ou não seus filhos 

para a Escola. Essa é a forma que a Escola Pequeno Sorriso encontrou para reconhecer a situação 

excepcional que vivemos e garantir à sua comunidade a tranquilidade na escolha, sem prejuízos 

pedagógicos. 

5.2 Cada família pode avaliar, melhor do que ninguém, as condições de retornos. Precisa levar em 

conta critérios como a existência de pessoas da família que estão no grupo de risco, a dinâmica 

profissional dos pais, as condições emocionais, as opiniões dos médicos de família, enfim, um 

conjunto de fatores eminentemente pessoais. 

5.3 A Escola pode garantir o máximo de segurança dentro dos protocolos conhecidos, e isso será 

feito nos mínimos detalhes – como é da tradição da Escola. 

 

 



 

 

 

5.4 Para a Pequeno Sorriso, a maior preocupação é com o bem-estar integral dos seus alunos, e a 

partir dessa premissa quer assegurar-se de que todos continuem aprendendo, como de fato vem 

ocorrendo. 
5.5 O período da educação virtual pelo qual passamos com tanto sucesso na fase 1 do isolamento 

social será muito importante agora e continuará sendo uma opção para nossa comunidade, de 

forma contínua ou alternada. 
5.6 Contudo, dentro do novo contexto, a estratégia adotada será a transmissão on-line e interativa 

de todas as atividades pedagógicas presenciais que estiverem acontecendo na Escola, desde a 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com os professores em sala. 
5.7 Além da transmissão das aulas, continuaremos com a proposta de atividades a distância, via 

Google Classroom, plataformas digitais às quais os alunos já se habituaram. O objetivo é garantir 

similar qualidade do trabalho pedagógico presencial e a distância, e nossa equipe pedagógica 

continuará trabalhando para isso.  

 

6.0 – HIGIENE E LIMPEZA 

6.1 Os protocolos específicos de higiene e limpeza envolvem a escolha adequada de produtos, a 

formação de pessoas e as rotinas diárias de higienização. Tudo isso foi levada em conta no 

protocolo, realizado pela equipe própria, com o apoio de serviços terceirizados. 

6.2 Seguindo as orientações das instituições técnicas, em nossa Escola é utilizado um blend de 

substâncias, como Peróxido de Hidrogênio, Quaternário de Amônio e Tensoativos de Limpeza. 

Após a diluição do Peróxido de Hidrogênio (H202), quebra-se a molécula, liberando-se oxigênio 

e água. O oxigênio será responsável por oxidar a camada lipoprotéica das bactérias, assim como 

o envelope de vírus. A substância Quaternário de Amônio de quinta geração, por sua vez, 

potencializará a ação de higienização em um amplo espectro de microrganismos através da 

desnaturação da camada lipoproteica. Na diluição de 1:100 ele possui alta efetividade em 

bactérias gram positivas e gram negativas, incluindo as multirresistentes.   

 

 



 

 

 

Vírus com a estrutura do Sars-CoV-2 pertencem à família que possuem menos resistência a ativos 

desinfetantes, ou seja, são microrganismos mais fáceis de eliminar. Trata-se de um desinfetante 

para aplicação segura, que elimina um vasto espectro de microrganismos. 

6.3 Vale a pena ressaltar que a Anvisa disponibilizou uma orientação técnica em relação ao Novo 

Coronavírus, com indicações sobre Saneantes Regularizados, no qual essas informações estão 

embasadas (Nota Técnica 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA) 

6.4 Tão importante como a higienização são as rotinas. Na Escola, elas serão coordenadas por 

profissionais com experiência no mercado de limpeza e higienização. Dentro do protocolo 

estabelecido pela Escola, é importante as famílias ficarem seguras de que: 
6.4.1 Haverá desinfecção total diariamente das salas de aula e demais espaços frequentados 

pelos alunos, professores e demais colaboradores; 
6.4.2 Os banheiros serão limpos e higienizados a cada duas horas; 

 

7.0 – COMUNICAÇÃO COM A FAMÍLIA 

7.1 A Escola Pequeno Sorriso sempre procurou desenvolver uma boa comunicação com as famílias, 

tanto pelos canais presenciais como pelos meios virtuais. Mais do que nunca, precisamos estar 

sempre em contato, trocar informações, dialogar, buscando garantir o máximo de bem-estar das 

crianças e dos adolescentes. Dessa forma, pedimos atenção para os seguintes aspectos: 

7.2 Meios de comunicação: serão produzidos vídeos, cartazes, hotsites e diversos outros conteúdos, 

seja para estimular os alunos a se proteger (como no caso do uso das máscaras), como para 

orientar a comunidade em aspectos práticos. 

7.3 Aplicativo: O nosso aplicativo (Agenda Edu) continua sendo nosso meio oficial de comunicação. 

Para todas as dúvidas, escreva para a coordenação, que responderá o mais prontamente 

possível. 

7.4 Reuniões com coordenadores e professores: o atendimento presencial está suspenso. Assim, as 

reuniões individuais continuarão acontecendo via web, inclusive as realizadas entre pais e 

coordenadores. 

 

 



 

 

 

 

7.5 Pedimos um cuidado especial com todos os avisos que costumam ser passados diretamente para 

coordenadores, professores e assistentes. É muito importante que, a partir de agora, tudo seja 

feito via aplicativo, whatsapp corporativo ou telefone.  

7.6 Não será permitida a circulação dos pais pela Escola durante os períodos letivos. Sabemos que 

foge à nossa cultura, mas é pelo bem de todos. 

 

 

Campina Grande, 09 de outubro de 2020 

 

Nadja Neuma Dias Cunha 

Diretora Escolar  


