Cuidados e afeto no retorno às
aulas presenciais no
Colégio Pequeno Príncipe/Studium

Senhores pais ou responsáveis,
Está chegando a hora de nos
reencontrarmos presencialmente e
isso muito nos alegra!

Porém,

até que chegue o dia 03 de novembro, serão
necessários alguns ensaios com as crianças
para que o protocolo estabelecido seja
cumprido sem sofrimento a elas.

Nossas crianças são afetuosas e, com certeza, chegarão com muita
vontade de serem abraçadas por todos! Porém, sabemos os riscos desse
gesto.

Desta forma, que tal cada
um seguir as dicas abaixo?

Dicas

Primeiro: converse abertamente
com a criança sobre o retorno.
Procure escutá-la. Para isso, faça
perguntas e deixe que ela fale muito
sobre cada uma. Só depois você fará
as orientações, ok?

Segundo: faça perguntas do tipo: filho(a), o que
você sabe sobre o coronavírus? Você sabia que
ele ainda está por aí? Como é que a gente faz
para que ele não nos pegue?

Após todas as perguntas e escuta das
respostas, faça as devidas
orientações.

Passos:
1Faça pequenos ensaios visitando pessoas
próximas. Mostre como a criança deve proceder.
Visite uma pessoa, desça até a portaria, vá a uma
confeitaria. Visite lugares que permitam que ela veja
seu exemplo e que o siga;
2Brinque de escolinha com seu(a) filho(a). Todos
podem entrar na brincadeira. Um será a pessoa do
portão; outro, a Antônia, outro, a professora. Depois,
quem representou a pessoa do portão já se torna um
amigo, etc. Assim, brincando, você poderá ensinar
esse novo comportamento;

3Utilize os equipamentos de segurança.
Ensine a colocar e tirar a máscara e como
guardá-la. Deixe claro que não pode
emprestar a máscara e nem pegá-la
emprestado do amiguinho;
4- Mostre como deve lavar as mãozinhas,
como passar o álcool em gel. Reforce esses
hábitos;
5Trabalhe sobre a importância de não
compartilhar o lanche. Neste momento, não
será possível esse hábito. Ensine a abrir,
usar os utensílios da lancheira e como
organizá-la de volta. O mesmo com a
garrafa com água;

6Ensaie com sua criança como ela deve
fazer com o uniforme ao retornar da escola.
Ela deverá ir direto para o banheiro, retirar
o uniforme, deixá-lo no chão, em separado
das outras roupinhas e tomar banho.

Os pais também têm que se preparar!
1- Mostre que está seguro quanto ao retorno para a
escola. Criança aprende com quem autoriza, então,
autorize a escola a receber seu(a) filho(a) e ele(a) se
sentirá tranquilo(a);
2- Organize com antecedência quem o(a) trará. Quanto
mais organizado e tranquilo for esse processo, teremos
melhores resultados;
3- Uniforme, material escolar, lanche, tudo deverá ser
higienizado e organizado antes do momento da partida
para o Colégio Pequeno Príncipe;
4- No trajeto, relembre as normas de segurança e
motive a criança para o dia.

Após o colégio
1- Converse com o(a) seu(a) filho(a) para saber como
foi este retorno. Mostre alegria por esse reencontro;
2- Peça para contar como foram as brincadeiras, a
história do dia e o que mais gostou;

3- Fale sobre o momento do lanche. Lanchou?
Gostou do lanche enviado?

4- Pergunte quais foram os aprendizados e
descobertas do dia;

5- Trabalhe, oralmente, qual será a rotina pós
escola. Como será o momento do banho,
alimentação, da tarefa, brincadeiras. Criança gosta
de entender a rotina;
6- Motive-a a contar sobre seu dia para algum
familiar que irá incentivá-la.

Sobre os objetos ou brinquedos de apego
Incentive a criança a deixar em casa os brinquedos, panos,
chupeta ou ensine-a deixar em um compartimento da
mochila.
Mostre que é preciso deixar guardado enquanto estiver na
escola. Com amor e muito carinho ela irá compreendendo
e, quem sabe, até se desprendendo.
Apresente a lancheira e seus pertences como novos
objetos para ela. Ensinando-a a cuidar e usar. Ressaltando
que o uso é só dela.

Orientações de procedimentos da parceria FAMÍLIA e ESCOLA
Sabemos que a nova adaptação será um processo gradativo. Juntos conseguiremos avançar.
Atenção para alguns procedimentos necessários.

1- Apresente o adulto de referência que irá levar e
buscar seu(a) filho(a). Esse adulto deverá estar
disponível nos primeiros dias para que a criança
sinta-se novamente segura com os profissionais e
com o cuidado que irá receber. Surgindo necessidade,
será para esse adulto que iremos ligar;

2- Seja pontual com o horário estabelecido
para a turma do(a) seu(a) filho(a). Essa
rotina fará a criança entender o que
acontecerá e, com isso, ficará mais segura.
Entenda que será uma nova adaptação,
então, respeite o tempo da criança e as
orientações do colégio. Como no início do
ano letivo, percebe-se que algumas crianças
precisam de dias e outras de um período
maior para sentirem-se bem. Esse processo
é muito natural;
3- Não envie de forma alguma outros
objetos e brinquedos para a escola. Não
teremos o dia do brinquedo por enquanto;

4- Ao deixar a criança na escola, não
prolongue o tempo de despedida, pois
poderá dificultar a separação. Procure
despedir-se de forma breve para que ela
possa ingressar na rotina cada vez mais
confiante. Lembrando que as famílias terão
acesso até o portão, somente as crianças e a
equipe escolar circularão nas dependências
da Educação Infantil;
5- Evite as áreas de espera. Nada de
aglomeração. Tudo terá que ser rápido e
prático. Caso seja necessária a utilização da
recepção,
será
preciso
observar
a
sinalização dos assentos, garantindo o
distanciamento mínimo;

6- Mesmo que a criança chore, a despedida deve acontecer
com tranquilidade e segurança. Diga que vai embora, mas
voltará para buscá-la, que ela vai brincar muito e que a
escola é um ambiente legal.
Não voltar atrás na decisão é importante, pois, do contrário, a
criança perceberá e ficará receosa.
Não sair escondido ou sem se despedir da criança.
Informe as professoras ou a equipe da Educação Infantil
sobre situações especiais vividas pela criança no contexto
familiar.
Diante de alguma dificuldade, pais e educadores podem
reavaliar o processo e estabelecer novas estratégias de ação.

A escola está totalmente aberta para
trocas. É um momento novo para
todos, mas a equipe se preparou para
isso.
Mantemos os canais de comunicação
totalmente abertos.

Feliz retorno a todos!

