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P A R A  F A M Í L I A S ,  C R I A N Ç A S ,
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Prefeitura do
Município de Lages 

 Secretaria Municipal  
da Educação de Lages 



Com mais amor, foco e garra nossas
Unidades de Ensino voltarão a ter
alegria... O calor da vida supera o

vazio da distância... 
Famílias, crianças e estudantes:

Superamos todos os desafios de 2020... Fomos pessoas fortes e corajosas. Tomamos
decisões incertas que durante o caminho nos trouxe certezas... vencemos!
 
Estamos aqui para a superação de mais uma etapa. Dúvidas? Inúmeras... As  pessoas
que trabalham na Secretaria Municipal da Educação de Lages têm dedicado muitas
horas de trabalho para que o retorno às atividades pedagógicas presenciais aconteçam
de maneira segura para todas as pessoas, e principalmente, para aquelas que são a
razão do nosso trabalho: as mais de 15.000 crianças/estudantes matriculadas no
Sistema Municipal de Educação.

O trabalho desenvolvido pela Educação do município de Lages sempre foi de zelo e
cuidado, porém, sabemos que nesse momento, a atenção precisa ser intensificada. O
acolhimento é a marca do retorno. É preciso retomar a rotina do CEIM e da EMEB 
 deixada há quase um ano.  

Todas as ações estão sendo desenvolvidas pensando no melhor, no bem estar, na saúde
e nos processos de ensino e de aprendizagem. Alguns protocolos são necessários  para
o retorno presencial. Assim sendo, pais e/ou responsáveis, devem se dirigir às Unidades
de Ensino para preencher e assinar o Termo de Responsabilidade disponibilizado.

Lembrando que é obrigatória a renovação desse documento quinzenalmente. Ainda, é
importante saber que mesmo com a decisão pelo retorno presencial, a
criança/estudante, ficará uma semana desenvolvendo atividades presenciais na unidade
e uma semana realizando atividades em casa (física e/ou na plataforma Google Sala
de Aula), da mesma forma que  aconteceu em 2020. 

Essa é uma ação necessária para que seja mantido o distanciamento previsto nas
normas sanitárias. Contamos com a colaboração de cada um de vocês, no sentido de
manter um olhar atento a sua filha, seu filho, tanto com os protocolos de higienização,
quanto com sua saúde emocional. É tempo de cuidar da vida, cuidar de si e das
pessoas.

IVANA ELENA MICHALTCHUK
Secretária Municipal da Educação  
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Toda a atenção e cuidado começam
antes da chegada na Unidade de

Ensino...
Estudantes do EnsinoFundamental e Médiodevem levar também:Garrafa (com água) 

Evitando o 
uso dos

bebedouros

 

Crianças acima de 2 anos e
estudantes devem levar a

Unidade de Ensino:
Máscara de tecido

 ou descartável
 
 

Fique atento aos
sintomas...

Verifique se a criança/estudante tem  sintomas como, febre, tosse, dor degarganta, dores no corpo, diarreia eperda de olfato ou paladar. Casoapresentar qualquer um desses, éimportante permanecer em casa e afamília precisa comunicarimediatamente à Unidade de Ensino.

Atenção aos cuidados

pessoais...

Manter os cabelos presos, evitar o

uso de adereços não necessários a

rotina, como bonés, brincos, anéis

e laços de cabelo. Manter as unhas

cortadas ou aparadas.

Não podemos esquecer da

etiqueta da tosse e do nosso

compromisso com a saúde de

todos as pessoas!

Acesso das famílias às

Unidades de Ensino...

Procure sentir segurança ao

deixar a criança/estudante

no portão da Unidade de

Ensino.

A adaptação das crianças da

Educação Infantil acontecerá

até dia 31 de março de 2021.

Ao chegar em casa...
 

Deixe o calçado do lado de
fora da casa. Retire a roupa
usada e tome banho.
Higienize as máscaras e os
materiais escolares e
pedagógicos.
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A família deve aguardar a chegada do transporte
juntamente com a criança/estudante;
Os motoristas e monitores devem aferir a temperatura
corporal das crianças/estudantes, antes de adentrarem no
transporte;
Aferida a temperatura de 37,8ºC, ou superior, não será
permitida a entrada no transporte;
Usar máscara;
Cobrir a boca ao tossir e espirrar;
Evitar tocar em outras crianças/estudantes;
Evitar colocar as mãos no rosto (boca, nariz e olhos);
Higienizar as mãos com álcool em gel ou álcool líquido 70º;
Manter distanciamento e permanecer no mesmo assento;

No transporte escolar...
 

Toda a atenção e cuidado começa
antes da chegada na Unidade de

Ensino...
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Após a entrada, as crianças/estudantes serão imediatamente
encaminhadas para a sala de aula, evitando aglomerações;
Na chegada e na saída, todas as crianças/estudantes deverão
higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70º;
Será feita a aferição da temperatura de todas as crianças/estudantes
na entrada da unidade de ensino;
Não será permitida a entrada de pessoas com temperatura igual ou
superior a 37,8ºC;
É obrigatório o uso de máscaras dentro das unidades de ensino;
É importante respeitar o distanciamento social de 1,5 metros;
Evitar colocar as mãos no rosto (boca, olhos e nariz);
Não é permitido compartilhar materiais;
Deve-se usar o álcool em gel sempre que manusear materiais escolares
e pedagógicos, entre outros objetos;
Deve-se substituir a máscara, a cada 2 horas,  ou antes, se estiver
úmida, e guardá-la em recipiente próprio e fechado. Em caso de
máscaras descartáveis, descartá-las em local indicado.

O retorno às aulas presenciais durante a pandemia da COVID-19 é um
direito de todas as crianças/estudantes. É preciso respeitar as
especificidades de cada etapa e das modalidades, sejam educação
especial e/ou educação do campo, propondo sempre que necessário,
adequações no espaço da unidade de ensino ou nos
acompanhamentos pedagógicos.  Seguem os cuidados essenciais
para a permanência nos ambientes de aprendizagem:

Acesso às Unidades de Ensino...
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Além da atenção a todas as
pessoas e aos protocolos

sanitários, as unidades de ensino,
estão preparadas para o
acolhimento e o cuidado

socioemocional das crianças/
estudantes.

 
 
 

Acolhimento e cuidado
socioemocional...
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Cuidados 
essenciais...

Uso de máscara
de tecido

 ou descartável

Lavar as mãos com água e
sabão frequentemente

Usar álcool em gel 
ou álcool líquido 70º

Respeitar o
distanciamento social



Dúvidas ou
informações? Entre
em contato conosco:

 
OUVIDORIA

PLANCON-EDU/COVID-19
 

       (49) 3019 - 7575
 

e-mail
             plancon@educacaolages.sc.gov.br


