
Famílias! 

Este documento foi elaborado pensando na
necessidade de todos  estarem preparados e serem
colaborativos para nosso retorno às atividades
presenciais.

Mesmo o Studio do Brinquedo não sendo uma
escola, buscamos para maior segurança das nossas
crianças, famílias e equipe, atender as diretrizes
Estaduais e Municipais para as Escolas de Educação
Infantil na elaboração de nossos protocolos.  As
necessidades de algumas alterações na nossa rotina
se farão necessárias para evitar contaminações e
facilitar a identificação e isolamento se confirmado
um caso positivo de COVID-19. 

MEDIDAS PARA UM 
RETORNO SEGURO

Baseado no Plano de Contingência elaborado para Prevenção,
Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19



QUAIS SERÃO AS MUDANÇAS INICIAIS NO NOSSO
FUNCIONAMENTO:

voltarão apenas os alunos atualmente matriculados -
primeira semana

somente pais dos alunos em adaptação poderão acessar o
Studio do Brinquedo

trabalharemos inicialmente apenas com mensalistas evitando
circulação de pessoas diferentes

Estas primeiras duas semanas servirão de base para podermos organizar as
próximas etapas do nosso funcionamento. Se entendermos que estas medidas

deverão ser estendidas por um período maior que duas semanas assim o
faremos para a qualidade e segurança de nossas crianças, famílias e equipe. 

Iniciaremos com turmas reduzidas - 6 alunos

PRIMEIRAS DUAS SEMANAS

iniciaremos novas adaptação - segunda semana

funcionaremos em horário reduzido - apenas turno tarde

ATENÇÃO: ACESSO APENAS PARA MENSALISTAS E NO TURNO DA TARDE.



Estamos empenhados em oferecer para nossos
pequenos um espaço seguro e focado em todas as
determinações de controle ao COVID-19, porém o
respeito a infância está em primeiro lugar. Nossas
crianças precisam ser acolhidas com afeto e num
ambiente pedagógico. A socialização e o brincar
serão nossas prioridades. 



PROTOCOLOS DE ACESSO

Crianças acima de 2 anos deverão chegar  no Studio fazendo uso
da máscara,  trazendo outras 2 para troca; e todas identificadas
com nome.  O uso poderá ser liberado em momentos em que
tenhamos um distanciamento controlado ou se os protocolos da
ALJ assim o permitirem;

Os Profissionais  farão uso de máscaras e de face shield; 

As crianças menores de 2 anos não farão uso de máscara;

Todos deverão higienizar as mãos com álcool gel antes de acessar
as áreas do Studio do Brinquedo;

Seguirá sendo obrigatória a retirada dos calçados por todos;

Profissionais vestirão o uniforme na ALJ, e todos que fizerem uso
de transporte público deverão trocar toda a roupa;

Crianças, que não tenham vindo diretamente de casa,  deverão
vestir, com os responsáveis, a roupa de uso no Studio. Indicamos
o uso do vestiário.

Uma triagem será  aplicada diariamente;

Aferição de temperatura diária nas crianças e equipe;

nosso protocolo quanto  ao uso de
máscaras segue as determinações

da  ANVISA publicado 
em  03 de abril de 2020



As mochilas das crianças serão substituídas por sacolas de
plástico rígido e tecido impermeável feito exclusivamente
para o Studio do Brinquedo, garantindo que seja possível a
higienização com álcool líquido antes de serem armazenados
nos escaninhos.

MATERIAIS PESSOAIS E INDIVIDUAIS

as meinhas ou calçados de uso interno no Studio deverão
retornar diariamente para as casas para higienização; 

brinquedos e outros objetos trazidos de casa não serão aceitos.
Exceção para objetos de transição em período de adaptação
quando autorizado pelo professor. Nestes casos o brinquedo
deverá ser de material possível de higienização com álcool;

bico ou chupetas deverão estar higienizadas em embalagens
próprias e fechadas;

não aceitaremos mamadeiras, nem lanches vindos de casa;

ATENÇÃO: TODO E QUALQUER MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM NOME COMPLETO.
ATENÇÃO: TODO E QUALQUER MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM NOME COMPLETO.



Para frequentar o Studio do Brinquedo as crianças
devem estar sem sintomas gripais e gastrointestinais
como:

tosse
febre - temperatura igual ou superior à 37,8°C
dor de garganta
dificuldade para respirar
diarréia

SAÚDE

Ao ser identificado um caso com os sintomas listados, a
criança ficará separada do restante do grupo, em local
arejado e acompanhada de um educador aguardando seu
responsável. A criança deverá ficar em observação
durante 24 horas em sua casa. Se dentro deste período
houverem 2 ou mais aferições de temperatura acima de
37,8°C, a criança cumprirá o afastamento de 10 dias do
Studio. Se a criança apresentar apenas um único pico de
febre, poderá retornar após 24 horas de observação
estando assintomática e sem uso de
antitérmicos/analgésicos pelo mesmo período. 



PROTOCOLOS DE HIGIENE

Uso obrigatório de álcool gel na entrada;

Higienização intensificada de mãos e materiais;

Para otimizar a desinfecção de brinquedos e materiais foi
adquirida  lâmpada uv com ozônio. Uma tecnologia de
ponta que garantirá maior eficácia na higienização;

Ao fim do dia o Studio do Brinquedo será pulverizado para
desinfecção;

Toda a equipe passará por uma capacitação certificada e
especializada na prevenção ao COVID-19.

Será priorizada a higienização de mãos com água e sabão;

COMO JÁ É DE COSTUME NO STUDIO, JANELAS E PORTAS SE MANTERÃO SEMPRE ABERTAS.



Para garantirmos um menor fluxo e evitarmos aglomerações,
será organizado com as famílias horários  de entrada e saída
específicos para grupos de crianças. Esta organização será
iniciada quando estivermos com nosso número normal de
alunos (sendo o máximo 12 crianças por grupamento). 
Visando garantir o distanciamento obrigatório de 1,5m
demarcaremos o piso na entrada do Studio do Brinquedo.

Atendendo os Protocolos do Município para momentos de
alimentação, que ocorrerá após as duas primeiras semanas,
as crianças deverão obedecer um distanciamento de 2m
entre elas. Ofereceremos um único momento de lanche de
forma escalonada a fim de respeitar tal determinação. 

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA

ALIMENTAÇÃO

DISTANCIAMENTOS OBRIGATÓRIOS

1,5m



Qualquer tipo de reunião, seja com as famílias ou entre a
equipe, deverão ser obrigatoriamente realizadas de forma
virtual.

REUNIÕES

FELIZES POR
TERMOS

CHEGADO ATÉ
AQUI JUNTOS!

nosso protocolo segue as orientações da
Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS n°01/2020 e

Decreto Municipal  n° 20.747 
de 1° de outubro de 2020. 


