QUESTIONÁRIO PROFESSORES, GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES
PEDAGÓGICOS
1. SELECIONE A ESCOLA ONDE VOCÊ ESTÁ LOTADO(a): *
CEI Diethelm Birk
Creche Municipal Dejanira Melo de Lima
Creche Municipal Odair Videira
CEI Primeiros Passos
EMEIEF Professora Vânia Mesquita Silvério
EMEIEF Curumim
EMEIEF José Lázaro Búbola
EMEIEF Machado de Assis
EMEIEF Mário Dagostin
EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues
EMEIEF Maria Doralina Ruaro
EMEIEF Professora Maria Ignês de Souza Lima
EMEIEF Tancredo Neves
EMEIEF Deputado João Carlos Batista
EMEIEF Bom Jesus
EMEIEF Dr. Cléo Bernardo
EMEIEF Professora Ivania Romio Callegaro
EMEIEF Duque de Caxias
EMEIEF Miguel Rodrigues da Silva
EMEIEF Presidente Vargas
EMEIEF Professora Maria José Vilanova de Brito
EMEIEF Santa Júlia
EMEIEF São Luiz
EMIEIEF Tapiety/Aldeia Kamau
EMIEIEF Kraiadjara/Aldeia Baú

%
8,8
3,6
1,2
3,2
2,8
2,8
4,4
5,6
6
6
5,6
5,6
11,2
12
1,6
7,6
3,2
1,6
2,4
2
0,8
1,2
2
0
0
Total

Total
22
9
3
8
7
7
11
14
15
15
14
14
28
30
4
19
8
4
6
5
2
3
5
0
0
253

Cardiopatia
Diabetes

Nenhuma das condições acima
Alergia

Problema de fígado

8. SE VOCÊ RESPONDEU SIM NA PERGUNTA ANTERIOR, QUAL O MEIO
PRINCIPAL DE CONTATO COM O ALUNO? (VOCÊ PODE ESCOLHER
MAIS DE UMA OPÇÃO) *

WhatsApp
Instagram
Google Classroom
Mensagem de Texto (SMS)
Google Meet
Portal do Aluno (Gestor Escolar)
E-mail
Facebook
Outro:

%
94,4
0,8
0,4
12,1
1,6
3,6
3,6
6,9
10,5

Total
243
2
1
30
4
9
9
17
26

9. QUAIS RECURSOS A ESCOLA DISPONIBILIZOU PARA REALIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS? *

Material impresso (livros, apostilas de conteúdos e
de exercícios);
Material digital (vídeo aulas, conteúdos
organizados em plataformas virtuais de ensino e
aprendizagem, redes sociais, entre outros);
Nenhum recurso foi disponibilizado para a
realização das atividades não presenciais;
Outro:

%

Total

88

220

48

120

2,8

7

4,4

11

10. QUAL SUA MAIOR DIFICULDADE PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO
REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS? *

Não tenho acesso à internet
Não tenho computador/notebook
Dificuldade de contato com o aluno
Não tive dificuldades
outro

%
4,4
8
55,6
30,4
13,6

Total
11
20
139
76
34

11. NA SUA VISÃO, QUAL O MAIOR DESAFIO PEDAGÓGICO A SER
ENFRENTADO AO RETORNAR ÀS AULAS PRESENCIAIS? *

As lacunas de aprendizagem dos alunos que não tiveram acesso às
atividades do Regime Especial de Aulas Não Presenciais.
Abandono escolar.
Assiduidade dos alunos
Outro:

%

Total

60,4

151

28
36,4
4

70
91
10

17. QUE AÇÕES VOCÊ SUGERE PARA SEREM IMPLEMENTADAS NO RETORNO
DAS AULAS PRESENCIAIS?
Penso que no primeiro momento devia ser com escala de alunos. Um percentual a cada dia,
aumentando gradativamente até chegar no 100%.
Prioridade na orientação dos pais e comunidade escolar sobre uso de máscara e respeitando
os protocolos sanitários na unidade de ensino.
Continuando com regulamentos de higiene e distanciamento.
Em uma sala com 24 alunos fica praticamente impossível manter o distanciamento entre eles,
crianças pequena e movida a abraço carinho e não consegue entender direito porque não
pode ficar perto do coleguinha. A não ser que seja trabalhado em pequenos grupos alternando
os dias assim seria difícil também mas não impossível.
Todos os cuidados necessários
Sugestao: *Revisão do Planejamento Anual (conteúdos relevantes para que possamos encerrar
o ano ainda em 2020 ou no máximo 2° mês de 2021) *Horários estendidos de aula * e/ou
atividades complementares para o final de semana.
*Adequação das escolas/creches conforme protocolos da OMS;
*Resolução das salas superlotadas;
*Dar preferência ao retorno gradual os alunos em fase de encerramento, como por exemplo,
9° ano.
Todos os cuidados possíveis, e dividir a turmas em horários diferentes
Mas informações aos pais. Para os mesmos se sentirem seguros em relação a seus filhos.
Que tenha um limite máximo de 18 alunos em cada sala, principalmente onde é multisserie.
Não ter Aglomeração. E continuar com distanciamento,uso de máscara, álcool gel.
Fazer teste nós funcionários antes do retorno, e as medida de higienização necessárias, como
local para lavatório das mãos, álcool em gel e máscaras para os alunos.
Uma palestra com os pais,uso da máscara e o álcool em gel.
Uso frequente de máscara na sala.
Ações sobre higienização e prevenção.
Aula de reforço
Seguir em frente e fazer o que for determinado, pois educação infantil é difícil ter o
distanciamento social eles dependem de nós para sua higiene pessoal.
Mínimo de aluno por sala, os alunos em educação infantil...precisa de ver nossa expressão
facial para aprender e prender sua atenção..não sei como teremos isso com uso das máscaras
Cuidados básicos ( Orientação Sanitária).
Medidor de temperatura... Higienização geral do ambiente com equipamentos antes do início
das aulas
Os cuidados redobrados quanto ao contato aluno professor
Quantidades reduzidas de aluno por salas de aulas durante período da pandemia
A redução do número de alunos por turno/turmas a serem atendida.
Com a educação infantil acredito que é difícil , pois por ser crianças bem pequenas fica meio
complicado as recomendações de distanciamento o uso de máscaras, tudo é meio complicado!
Seguir as regras sanitárias.
Distribuição de equipamentos de proteção individual para todos os alunos e funcionários.
Além do distanciamento entre as crianças dentro da sala de aula.
Vacina contra o covid19
Vacina contra o covid19

Vacina contra o covid19
Dividir a turma em dois grupos
Escala dos alunos para evitar aglomerações;
Reorganizar o Planejamento Anual;
Elaborar um plano de recuperação.
Álcool, máscaras e se possível luvas
Exposição dos estudantes ao vírus no trajeto de casa para a escola; suscetibilidade das famílias
que moram na mesma casa ao vírus, entre outras.
Ensino Hibrido.
Seguir o protocolo de cuidados.
Só depois que diminui os caso de monte no nosso município e estado.
Deverá ser disponibilizado materiais de proteção e para fazer a higienização de funcionários e
dos alunos.
Seguir as regras de proteção,higienização.
Confiança
Que as aulas voltem parcialmente com alunos exemplo 50%
Distanciamento social
Sistema de rodízio de alunos, adequação em relação ao horário e local para as refeições,
orientações a respeito do material de uso individual, etc.
Quantidade de crianças diminuir a cada 10 crianças só pq aí da pra manter distância
Na verdade é um público difícil de opinar uma suposta volta às aulas presenciais pois a idade
dos mesmos e impossível manter um distanciamento tanto entre eles alunos quanto a nós
professores.
Uso de máscaras, álcool em gel e todos cuidado necessário para nossa proteção.
*Adequações no ambiente para melhorar a higienização de todos que frequentam o local.
*Orientação para os pais e funcionários de como proceder para evitar a contaminação e
propagação do vírus.
*Bom senso de cada funcionário para se proteger e proteger o próximo, para evitar a
contaminação e propagação do vírus.
Continuar com aulas remotas.
Devido ao aumento no número de casos de pessoas com covid-19 e o Resente número de
mortos não acredito se seja seguro ou adequado voltar as aulas presenciais.
Intercalar as turmas até que se normalize essa situação.
Dividir a turma
E os cuidados necessários
Uso da máscara
Álcool em gel
Cuidado com a higienização constante , dos profissionais e alunos.
Acredito que no momento que o município está passando, não há ações a serem feitas, a não
ser ficar em casa, isolar _se.
Revezamento dos alunos, para uma maior segurança.
Pessoa no portão para higienizar as mãos. Pia com água e sabão em locais estratégicos, uma
na entrada da escola. Rodízio de alunos bem como funcionários. Cumprimento da H.A de
forma remota (em casa)

Que seja cumprido o protocolo e as orientações da saúde. Atenção as crianças em processo de
alfabetização e que a Semed e a direção e coordenação das escolas também cumpram com
suas obrigações no sentido de saber orientar os profissionais no desenvolvimento do trabalho.
Devido ao aumento no número de casos de pessoas com covid-19 e o Resente número de
mortos não acredito se seja seguro ou adequado voltar as aulas presenciais.
Intensificar o distanciamento.
Informação clara. Repasse com antecedência caso essa decisão seja tomada. Medidas de
prevenção, auxílio com materiais para professores, alunos, funcionários. Retorno gradual. E
orientação clara.
Que nao volte as aulas
Vacina
Vacina
Materiais individuais para cada aluno. Para evitar troca de livro, material e higienização
adequada a todo espaço escolar.
Criar uma comissão para fiscalizar se as escolas estão seguindo os protocolos.
Em minhao não é o momento para retornar, pois mais que busquem soluções estaremos todos
expostos.
Pra ser sincero. Não tenho. Por que na minha opinião, os alunos da faixa etária envolvidos.
Dificilmente vão comprir com as orientações propostas pela OMS.
Vacina para proteção de todos
*aguardar que o número de casos diminua um pouco mais, muitas famílias da comunidade
tiveram ou ainda estão com Covid, * fazer retorno gradualmente, iniciando pelos anos finais
do ensino fundamental, já que é muito difícil distanciamento social entre as crianças menores,
* disponibilidade de máscaras, álcool e aparelho para aferir a temperatura.
Barrar a entrada tanto de funcionários e alunos com sintomas de gripes ou que estiver se
sentindo mal.
É necessário a desinfecção nas escolas, alunos com o uso de máscaras, em grupos menores
para a segurança de todos.
É necessário a desinfecção nas escolas, alunos com o uso de máscaras, em grupos menores
para a segurança de todos.
Providenciar desinfecção do ambiente escolar, exigir que alunos, pais, funcionários seguem
todo o protocolo da secretaria de saude com uso de máscaras, higienização das mãos, uso do
álcool, e grupos menores para a segurança de todos.
Que os alunos venham parcialmente até que se possa ser seguro. Ter todas as normas de
higienização. E os horários dos lanches serem diferenciados .
Teste para os funcionários em geral. E vacina de prevenção.
Pia na entrada da escola para lavar as mãos, uso de máscara, distanciamento etc.
Nenhuma, acho que não é o momento para retorno
Seguir corretamente os protocolos sanitários.
Seguir corretamente os protocolos sanitários.
Seguir corretamente os protocolos sanitários.
Rodízio de alunos nós dias letivos.
Além de que seja um trabalho feito exclusivamente com a liberação do Ministério da Saúde,
seguindo suas orientações e ações de higiene para um retorno às aulas de forma segura para
todos, sugiro:
A não obrigatoriedade às aulas presenciais para aqueles alunos em que os pais não sintam
segurança para levar o filho à escola;
Atendimento com aulas remotas aos alunos em que os pais optaram por não trazer à escola;

Garantir total atendimento médico e assumir a responsabilidade em caso do professor(a) vir a
contrair o vírus Covid -19.

Que seja feita a testagem de todos/as trabalhodores/as e dos alunos para um melhor controle
epidemiológico.É que a escola não tem espaço físico para garantir o distanciamento dos alunos
e, também que tenha lavatório na entrada da escola para a higienização inicial.
Que seja feita a testagem de todos/as trabalhodores/as e dos alunos para um melhor controle
epidemiológico.É que a escola não tem espaço físico para garantir o distanciamento dos alunos
e, também que tenha lavatório na entrada da escola para a higienização inicial.
Instruções técnicas, aos usuários de plataforma Educacional, aos professores e alunos, para
que não haja sobrecarga de aparelhos de uso pessoal dos servidores públicos.
Recreações com jogos e divisões de turmas.
Os protocolos sanitários completos e não apenas álcool gel. As turmas não podem estar cheias
como é a realidade, retorno gradativo.
Gradativamente por turmas.
Estamos vivendo em um tempo onde não imaginava presenciar. Se nós mais velhos estamos
assustados imagina nossas crianças, no retorno sugiro um treinamento primeiro com os
professores com o apoio dos funcionários da saúde e depois passaremos para nossos alunos.
Treinamento esse onde possamos tirar nossas dúvidas.Existe muita coisa que não sabemos
sobre esse vírus.
Acho cedo falar em volta as aulas
Pois acredito que os alunos não respeitariam as normas de uso da máscara, distanciamento
social entre outros
Adotar e espeitar as orientações dos protocolos sanitárias .
Passar segurança para a família
Que os pais tivessem mais interesses na vida escolar dos filhos
Intensificar as informações sobre o Covid.
Não estamos seguros.
Divulgar em todos os espaços da escola os riscos, prevenção, principais cuidados, referente ao
Covid de forma ampla tornando o aluno, agente da divulgação e da necessidade da
preservação.
Rodízios de alunos e funcionários
Rodízios de alunos e funcionários
Rodizio de alunos para que haja menos aglomeração.
Sem recreios para evitar ou diminuir o contato com os colegas.
Fazer a testagem pra covid em professores, pessoal de apoio e alunos, uso de máscara,
distância recomendada de alunos pela OMS, uso de álcool em gel, maís pias instaladas,
medidor de temperatura e proteção acrílica nas mesas.
Tomar todos os cuidados e se previnir. Manter o distanciamento. Participação frequentemente
do aluno no retorno às aulas .

Perguntas muito importantes em relação à reabertura de escolas e outras instituições de
ensino. Retiradas de um grupo no WhatsApp.
* Se um professor testar positivo para COVID-19, será obrigado a ficar em quarentena por 2-3
semanas? Esse período será pago ou descontado do salário?
* Se esse professor tiver 5 aulas por dia com 30 alunos cada, estes 150 alunos precisarão ficar
em casa em quarentena por 14 dias?
* Estes 150 alunos precisarão ser testados? Quem pagará por estes testes? Serão feitos na
escola? Como os pais serão notificados? Todo mundo na família de cada um desses alunos
precisarão ser testados? Quem pagará por isso?
* E se alguém que mora na casa de um professor testar positivo? Esse professor então
precisará ficar em quarentena por 14 dias, sem ir trabalhar? Essa folga será coberta por outro
professor? Será remunerada?
* Onde a região de ensino encontrará um substituto que trabalhe numa sala cheia de alunos
que foram expostos e possivelmente infectados, recebendo pagamento de professor
substituto?
* Professores substitutos ensinam em várias escolas. E se eles forem diagnosticados com
COVID-19? Todos os alunos de todas as escolas precisarão de quarentena e de ser testados?
Quem pagará por isso?
* E se um aluno da mesma sala que seu filho testar positivo? E se o seu filho testar positivo?
Todos os alunos e professores que tiveram contato com ele precisarão ficar em quarentena?
Todos nós seremos notificados de quando alguém foi infectado, e quem? Ou será que, em
função dos regulamentos da secretaria de saúde os pais e professores receberão emails
misteriosos do tipo "fulano pode ter estado em contato" ao longo do ano inteiro?
* O que esse stress causará aos nossos professores? Como ele afetará sua saúde e bem-estar?
Como afetará sua capacidade de ensinar? Como afetará a qualidade da educação que eles são
capazes de fornecer? O que causará aos nossos filhos? Quais são os efeitos a longo-prazo de
estar numa situação de terror constante?
* Como alunos e corpo docente serão afetados quando o primeiro professor na escola morrer
por causa disso? O primeiro pai de aluno que levou o vírus para casa? O primeiro aluno?
* Quantas mais pessoas terão que morrer, que não teriam morrido se tivéssemos ficado em
casa por mais tempo?
Suporte de EPIs para os profissionais da educação
Espaço adequado
Um trabalho de orientação ou punição a população com relação ao cumprimento das normas
de prevenção ao vírus.
Um trabalho de orientação ou punição a população com relação ao cumprimento das normas
de prevenção ao vírus.
Crianças não conseguem manter distanciamento, por mais que se tente ter todos os cuidados
necessários, haverão riscos à saúde. Talvez retorno escalonado, mesmo assim, salas cheias.
Uso de máscaras.... as crianças receberem a merenda nas salas para elas não saírem...

Não concordo com o retorno das aulas presenciais.
Cuidado rigoroso.
Estruturação adequada das salas de aulas e outros espaços da escola de acordo com as
orientações da OMS.
Distribuição de máscara para alunos que não tiver , aulas em ambiente aberto, distanciamento
das carteiras e os cuidado e protocolos exigidos para prevenção do covid.
Eu sugeria que se voltar as aula presenciais dever ser assim em uma turma de 27 alunos na
sala deve ser dividida.metade em um dia e a outra metade no outro dia para não ter
aglomeração na sala para evitar o covid19
Instalar pias e lavatórios para os alunos
Fazer testes de Covid em todos ( alunos e servidores)
Higienização das salas e carteiras após o uso pela equipe de limpeza, com álcool gel.
Limpeza geral dos espaços escolares com bastante água e produtos higiênicos ( esfregar os
pisos com vassoura ou máquina de pressão), não jogar água e tirar como rodo.
Ter atendimento de saúde nas escolas maiores( técnicos/ enfermeiras para monitoramento)
Organizar as turmas de alunos em pequenos grupos.
Organizar as salas para serem bem ventiladas, janelões.
Para ficar afastados uns dos outros , a distância exigida, ter inspetores no pátio, para garantir
esse espaçamento.
Ter kit de higiene individual para os servidores, inclusive máscaras.
Fornecer máscaras para os alunos em caso de necessidade, ou esquecimento.
Garantir transporte escolar com segurança e higiene, sem aglomeração.
Merenda individual, modelo marmita, com material descartável, para não ter contato com o
material plástico que compõem o kit da merenda escolar( pratos, copos e colheres), pois a
higienização desses utensílios é muito difícil e sua utilização não é aconselhado pela OMS ( não
compartilhar copos e talheres).
A não abertura da cantina ( venda) pois o dinheiro circula em todos os ambientes sem higiene.

Retorno as aulas com redução das turmas.
1 turma por semana.
Higienização
No meu ponto de vista, seria muito bom o retorno das aulas, desde que tenha diminuído o
grande índice dessa pandemia. Pois se tiver desse jeito, aumentando cada dia mais, seria bom
aguardar mais um pouco. Sendo que, de uma maneira outra, vamos estar em contato
diretamente com o público. Até porque quem lida com crianças bem pequenas precisa recebelas do colo dos pais. Assim estamos tendo contato todos os dias com muitas pessoas. A quais
poderão nós contagiar no ambiente de trabalho. Gostaria muito que retornasse as aulas, pois
já estou angustiada. Mas o meu o meu ponto de vista seria isso. Torço para que Deus ponha
sua mão poderosa dobre todos e que este mal nós afaste, para voltarmos a nossa rotina
escolar.
A minha preocupação é as turmas lotadas.
Uso de máscara ,Álcool em gel
Sem recreio
Tempo pq ainda não é hora de voltar as aulas presenciais , e esse "teste" ai de pegar merenda
na escola é totalmente sem noção, ao invés disso vcs poderiam era tá doando uma cesta
básica para cada mãe de aluno.
Equipamentos epi ,s desponibilizados para todos os alunos redução de alunos por sala e
redução de carga horária manter a educação infantil suspenso ou seja em regime especial

*Equipamentos de EPI's disponibilizados para todos os alunos.
*Redução de alunos por sala.
*Redução de carga horária.
* Manter os alunos de educação infantil suspenso ou seja em regime especial.

Trabalho de conscientização da situação atual ,campanhas de higeine .
*Equipamentos de EPI's disponibilizados para todos os alunos.
*Redução de alunos por sala.
*Redução de carga horária.
* Manter os alunos de educação infantil suspenso ou seja em regime especial.

Equipamento de Epis disponibilizados para os alunos, redução de alunos por sala e redução de
carga horária, manter os alunos de Educação Infantil suspença ou redução de carga horaria
*Equipamentos de EPI's disponibilizados para todos os alunos.
*Redução de alunos por sala.
*Redução de carga horária.
* Manter os alunos de educação infantil suspenso ou seja em regime especial.

Equipamentos de EPI's oferecidos para todos os alunos, redução da quantidade de alunos por
sala de aula, manter os alunos da educação infantil suspensas e/ou regime especial.
Uso de todas as medidas protetivas.
Teste de toda a comunidade escolar, termômetro para aferir a temperatura, palestras de
conscientização sobre o assunto e uma higienização rigorosa do ambiente.
Só mesmo cumprir as orientações dadas pelos orgãos competentes de saúde ( vigilancia
sanitária)
Sugeria, que fosse em três turnos cada período, sem intervalo de recreio, mas que recebessem
um lanche individual e se retirassem, e se possível evitassem o uso do banheiro.
Caso necessitassem, haveria uma pessoa para a higienização. E
na troca da turma também deveria fazer a higienização.
Além disso deveria conter as máscaras e álcool gel na entrada para cada aluno e professor.
Conscientização d cuiidados d higiene com toda comunidade escolar.
Não sei dizer, haja vista que na educação infantil tudo é mais delicado. As crianças não vão
conseguir ficar de máscara as 4h de aula, vão trocar máscaras com os colegas e continuar
compartilhando seus objetos, de modo que será bem difícil evitar os transtornos. Isso se as
aulas forem com todos os alunos, porque são muitos para uma só professora cuidar. Com os
cuidados com as crianças e evitando o não compartilhamento de suas coisas, nossa parte
pedagógica restará prejudicada.
Mais rigor no cumprimento das normas com o uso de termômetros tapeete com álcool nas
entradas
Cancelamentos deste ano, afim de que os professores possam organizar e aperfeiçoar suas

metodologias ... Para que o ano que vem seja um ano de muito sucesso pra todos, alunos
professores, gestores e pais. Sem descuidar da saúde de todos.
A vacina contra o covid 19 e materiais de higiene necessários
A vacina contra o covid 19 e materiais de higiene necessários
A vacina contra o covid 19 e materiais de higiene necessários
O ambiente da sala de aula é totalmente inapropriado para a quantidade de alunos
frequentes.
Além das exigidas pela equipe da saúde, atender uma quantidade menor de alunos. Flexibilizar
o horário de atendimento.
Cuidados com a higiene.
Não aglomerar os alunos.
O mínimo de aglomerações. Poucas pessoas em um ambiente.
Acho que ainda não é a hora de voltar as aulas
Creio que a dificuldade maior será manter o distanciamento dos alunos, e a falta do abraço.
Termômetro, higienizar todos os ambientes, enfim penso que enquanto não tivermos a vacina
contra esse vírus tudo será muito compliçado.
Seguir o protocolo de saúde com fiscalização.
Um bom replanejamento para recuperação das aulas perdidas. Organização de conteúdos
complementares...
Que os protocolos realmente sejam compridos por todos os envolvidos nesta ação de
prevenção contra o coronavirus.....
Não sou favoráve.
Sem sugestão
Rodízio dos alunos
Seguir os protocolos de segurança.
Seguir os protocolos da saude
Que tenha mais higiene com os banheiros
Palestra com equipe da saúde , para nos auxiliar e tirar dúvidas dos Alunos a respeito do
Covid_19.
Suporte pedagógico
Que seja cumprida os protocolos sanitários
Mais esclarecimentos para os pais sobre a situação do município em relação ao Covid-19 e
riscos ou não para as crianças de forma que eles possam compreender.
Sugiro que as ações sanitárias do ministério da saúde sejam melhor monitoradas na escola
para o cumprimento dos protocolos sanitários.
Sem sugestão
Muitas palestras ,primeiro com os pais ou responsáveis, em seguida com os alunos.
Na minha opinião, somente a vacina seria o mais adequado, até porque a escola que trabalho
tem muitos alunos e funcionários. Todas as medidas que tomarmos não serão segura diante
dessa pandemia. Totalmente fora de nosso controle.
Somente a descoberta da vacina.
Trabalhar com alternaçao de turmas para reduzir número de alunos em sala e no transporte.
Além dos protocolos sanitários.
Trabalhar com a alternação de turmas para reduzir o números de alunos em salas e no
transporte, além dos protocolos sanitários
Trabalhar com alteração de turmas para reduzir número de alunos em sala é no transporte
além do protocolos sanitários.

Aulas alternadas e gradativas, cuidados com distanciamento ,transporte escolar e uso de
mascara e gel.
Aulas gradativas e alternadas, transporte escolar com cuidados , distanciamento em sala e uso
de mascara e gel
A Secretaria Municipal , dispor te todos os materiais de higine recomendados pela Secretário
da Saúde para que os docentes e discente tenha segurança para retorna à sala de aula fom
segurança.
Aula de reforço
Uso adequado dos ipeis
Aulas de reforço para amenizar os impactos do período com aulas não presenciais.
Conscientização dos pais e alunos distanciamento
Uso de máscara ,Álcool em gel
Precisamos recomeçar. Mesmo que seja com poucos alunos
Uso de máscaras menos alunos em sala
Todas os cuidados de prevenção, como medida de temperatura, entre outros, além das
medidas adequadas de distanciamento em.sala de aula.
Rigor na higienização; Fornecer teste rápido do covid para todos os funcionários; trabalho
conscientização com os pais dos alunos.
Teste de covid 19 para todos os funcionários fornecido pela prefeitura /construção de
lavatórios pelo pátio da escola / controle de temperatura na entrada da escola
Aulas de reforço
É complicado, pois as crianças não conseguem ficar muito tempo com a máscara.
Responsabilidade de cada funcionário,máscaras, álcool. A prefeitura poderia fazer um kit .
Muito trabalho de conscientização de higiene e segurança...
Muita conscientização só higiene ... Disponibilizar material de higiene como álcool e máscaras
Que não volte..
Seguir as recomendações dos especialistas da saúde
Máscaras disponíveis para os alunos, trazer para escola somente alunos dos 5 ano e dos 9 ano .
Divisão de turmas, porém não acho que irá adiantar, pois trabalho com alfabetização e tenho
que ficar próximo aos alunos o tempo todo.
Acho que deveríamos ter alguém da saúde fiscalizando se a escola cumpre adequadamente o
protocolo da OMS.
uso de mascaras
Orientar os pais a concientizar seus filhos sobre os cuidados necessários ao uso de máscara e
distanciamento. Respeitando todas a exigência e , protocolos . Para que nós docentes
possamos trabalhar de forma digna e respeitosa mesmo estando em risco com a nossa própria
saúde.
Orientar os pais a concientizar seus filhos sobre os cuidados necessários ao uso de máscara e
distanciamento. Respeitando todas a exigência e , protocolos . Para que nós docentes
possamos trabalhar de forma digna e respeitosa mesmo estando em risco com a nossa própria
saúde.
Orientar os pais a concientizar seus filhos sobre os cuidados necessários ao uso de máscara e
distanciamento. Respeitando todas a exigência e , protocolos . Para que nós docentes
possamos trabalhar de forma digna e respeitosa mesmo estando em risco com a nossa própria
saúde.
Vacina, e se não houver seguir os protocolos da O M S.
Continuar seguindo os protocolos sanitários..

Vacina, e se não houver seguir os protocolos da O M S.
Os cuidados como uso de máscaras e igienização de forma correta
Os cuidados como uso de máscaras e igienização de forma correta
Acredito que as aulas so fluirao de verdade e tera bons reaultados, quando trabalharmos com
segurança. E isso só acontece com o final da pandemia
Na minha opinião não tem como o retorno das aulas presenciais, temos que nos cuidar mas a
pandemia só aumenta no nosso município.
Crianças não conseguem manter distanciamento, por mais que se tente ter todos os cuidados
necessários, haverão riscos à saúde. Talvez retorno escalonado, mesmo assim, salas cheias.
Usando máscaras e álcool em gel.
Usando máscaras e álcool em gel.
Atendimento de forma escalonada somente para os alunos do pré l, com alunos distribuídos
entre os professores, nas salas disponíveis.
Atividades recreativas ao ar livre para estimular a autonomia e criatidade, contemplando todos
os Campos de Experiências ( Mantendo as regras sanitárias);
Premiação para incentivar e motivar pais e alunos;
Disponibilizar máscaras para alunos e professores.
Continuar enviando vídeos atividades para os alunos em que os pais optarem por não
retornarem as aulas presenciais.
Todos os cuidados necessários , uso de máscara e álcool gel e o distanciamento .
10 alunos por dia

