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Plano de Retomada da Educação Infantil 

A volta a aula presencial nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de 

Taubaté se dará mediante observação das determinações do Governo Estadual quanto aos 

protocolos de retorno às aulas que envolvem: 

 

 

Para que esta ação se desenvolva de forma a garantir as principais premissas de 

segurança, serão observadas as seguintes determinações: 

Retorno gradual 

 O retorno presencial será realizado de forma gradual, sendo iniciado pelos 

alunos das etapas obrigatórias, ou seja, da 1ª e 2ª Etapas. À medida que o município avançar, 

quanto às fases de classificação de controle do Covid-19, será promovido o retorno dos alunos 

de maternal e por último os alunos de berçário. 

Enquanto persistir a pandemia de Covid-19, as atividades das unidades de ensino serão 

organizadas em três fases de retomada, quanto ao percentual de alunos por sala, que podem 

ser reversíveis em função do conjunto de indicadores epidemiológicos: 

  

   



Controle de Frequência  

A presença dos estudantes nas atividades escolares será obrigatória nas fases amarela, 

verde e azul do Plano São Paulo e facultativa nas fases vermelha e laranja. 

 

 

 

Na fase vermelha, onde será iniciada a retomada das aulas presenciais, a presença do 

aluno será facultativa. Ou seja, os pais poderão decidir se o aluno frequentará as aulas ou não, 

sem haver prejuízo para o aluno. Este critério também será seguido na fase seguinte, passando 

a ser obrigatória quando for atingida a fase amarela, e será então registrada a falta do aluno 

nas aulas em que ele deveria comparecer na escola. 

Número de Alunos por Sala 

Será limitado um percentual de presença de aluno por sala, quanto ao número de 

alunos matriculados, e observando a fase em que o município se encontra referente à 

classificação de controle do Covid-19, conforme o exemplo: 

Em uma sala de 24 alunos serão organizados 4 grupos de 6 alunos, sendo que cada 

grupo comparecerá à escola 1 vez por semana. 

                                          

 

 

 

Limitação do horário de aula 

O aluno permanecerá na escola por 3 (três) horas diárias, devendo ser organizada a 

entrada e saída de forma que não haja aglomerações. Com intervalo de tempo entre cada 

turma. 
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 Aulas remotas 

 Durante todo o processo de retomada de aulas, serão oferecidas para 

todos os alunos as aulas remotas, a partir de meios eletrônicos. Semanalmente será 

disponibilizado material de estudos e atividades, para que os alunos desenvolvam em casa 

diariamente. Também, será agendada uma integração virtual com o professor da turma 

periodicamente. Nas aulas presenciais, haverá o aprofundamento das propostas enviadas para 

casa, bem como os momentos de sondagem da aprendizagem.  

                                                                             

 Para os alunos de berçário, será encaminhado material de orientação aos pais para a 

devida estimulação dos bebês, no período que estiverem em casa.  

 

Orientações práticas 

As demais orientações sobre os procedimentos específicos da retomada das aulas 

presenciais, bem como do desenvolvimento das aulas remotas, estarão disponibilizadas nas 

unidades escolares. 

Além da introdução dos elementos citados à rotina das creches e pré-escolas, os 

processos pedagógicos deverão passar por ajustes, buscando alternativas para o momento 

delicado de reabertura. As unidades de educação infantil são espaços de interações e 

brincadeiras cotidianas. Embora as práticas tenham de ser alteradas, é preciso garantir que as 

crianças tenham experiências positivas. Carinho, afeto e acolhimento são palavras que 

nortearão o fazer pedagógico. 

 

 

 

“A educação infantil, por atender crianças pequenas, traz desafios diferentes das outras etapas 

da educação básica no processo de reabertura, que devem ser levados em consideração na 

própria decisão de retomar atividades”. Recomendações aos municípios no planejamento para 

a retomada no contexto da pandemia de Covid-19  
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