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O retorno ao Colégio é sempre um momento de muitas 
expectativas para  crianças, famílias e educadores. Após 
alguns meses  de distanciamento social, é esperado que as 
crianças mostrem-se sensíveis para reingressar à nova  rotina.

Diante desse contexto, em que há inúmeras incertezas, voltar 
à escola requer um trabalho  semelhante ao que realizamos 
no início do ano letivo, com ações  para  integrar e acolher as 
crianças.

Para que essa nova inserção ocorra da melhor forma possível, 
buscamos criar estratégias que contribuam com o processo 
de acolhimento, amparando, cuidando e fortalecendo os 
pequenos para  que, de forma progressiva,  possam se sentir 
cada vez mais seguros no ambiente escolar.



Como ajudar a criança a 
preparar-se para o retorno:

Transmitir segurança: é importante que a família esteja 
tranquila em relação ao retorno  para transmitir essa 
segurança à criança, pois será um novo período de adaptação.

Conversar e explicar o que vai acontecer: falar para a criança 
que ela vai voltar para a escola a partir de um determinado dia, 
que vai brincar, aprender e se divertir. 

Ajudar a criança a se lembrar da rotina escolar: relembrar 
como foi anteriormente, falar sobre a professora, a auxiliar e 
sobre os amigos. 

Retomar a rotina: estabelecer novamente  os horários
de dormir e acordar. 

Apoiar a construção da confiança: em casa, procurar sempre 
se despedir da criança e dizer para onde vai e quando retorna. 
Essa antecipação auxilia na construção da confiança. 



Conversar com a criança: ajudá-la a nomear seus sentimentos, 
assim como validar e encorajar a expressão
de suas emoções.

Auxiliar na promoção da saúde mental: uma alternativa é 
incentivar que as crianças registrem, através de desenhos,  seus 
sentimentos e questionamentos referentes a esse momento. 
Após, reservar um tempo para que a família
possa se reunir e dialogar sobre os pontos sinalizados.

Incentivar o uso da máscara: para que a criança adapte-se ao 
uso da máscara (obrigatório no Colégio Farroupilha para todos 
com mais de dois anos), é importante inseri-la em alguns 
momentos da rotina. Confira dicas de como fazer isso
neste link.

Ensinar o cumprimento do Farroupilha: na impossibilidade de 
abraços, o Farroupilha criou um  cumprimento gestual para 
mostrar o afeto entre a comunidade escolar. Ensine-o à criança
e incentive ela a fazê-lo nos momentos de chegada e despedida.  
O cumprimento é fazer o formato da letra “C” com uma das mãos. 
Ao sinalizarmos a letra "C" com as mãos, formamos um coração, 
que representa, além do carinho, o combate ao coronavírus. 

http://colegiofarroupilha.com.br/farroupilha/2020/08/06/dicas-de-como-incentivar-as-criancas-a-usarem-mascaras-de-protecao/


Orientações para os 
primeiros dias de volta:
A nova  adaptação da criança é um processo gradual.
Confira algumas orientações para que esse momento
ocorra da melhor forma possível:

Um adulto de referência deve estar disponível nos primeiros 
dias para que a criança sinta-se novamente segura com os 
educadores e com o cuidado que irá receber. 

Procure estabelecer uma rotina para a criança entender o que 
acontecerá e, com isso,  ficar mais segura.

Respeite o tempo da criança e as orientações do Colégio. 
Algumas crianças precisam de dias e outras de um período 
maior para sentirem-se bem. Há crianças que se adaptam
nos primeiros dias, mas que depois percebem a mudança
e necessitam de mais tempo.



Com relação ao objeto de apego da criança (bico, naninha 
etc.), sugere-se que, na medida do possível, permaneça dentro 
da mochila. Procure informar a ela onde está o objeto para 
deixá-la  mais segura. 

Não enviar outros objetos e brinquedos, principalmente se 
forem de tecido ou de materiais de difícil higienização.

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.

As famílias terão acesso até as catracas, somente as crianças e 
a equipe circularão nas dependências da Educação Infantil.

As crianças do N3, N4 e N5 passarão seu crachá para ingressar.

Evite as áreas de espera. Caso seja necessária a utilização das 
recepções, será preciso observar a sinalização dos assentos, 
garantindo o distanciamento mínimo.



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. 



Parceria Família e Escola
Mais do que nunca, a parceria escola e família se faz necessária, 
uma vez que os cuidados com as crianças pequenas exigem 
muita atenção de todos. 

Mesmo com as combinações diárias com a turma, por parte 
das professoras, quanto às novas normas de convivência (evitar 
abraços e outros contatos físicos, por exemplo) devido à 
espontaneidade das crianças, não há como prever que, em 
alguma circunstância, ocorram essas manifestações próprias
da infância. 

Os horários de entrada, do escalonamento e aqueles 
combinados com a professora devem ser respeitados. 

Na saída, as famílias poderão utilizar o aplicativo
Filho sem Fila, para informar que estão chegando. 

A equipe da Educação Infantil está à disposição! Sempre que 
necessário, fale com a Professora, com a Orientadora/Psicóloga 
ou com a Coordenadora sobre as dúvidas e inquietudes que 
surgirem ao longo do retorno da criança ao Colégio.
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