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INTRODUÇÃO

4

     O presente texto foi construído a partir de protocolos
elaborados pelos diversos departamentos, setores e
núcleos do CREIR, nos quais foram apontadas as
especificidades de cada um destes em relação a um
retorno seguro das atividades escolares presenciais. Tal
protocolo tem como base textos e documentos da área de
saúde bem como do campo dos estudos das infâncias e
orientações que sustentam as práticas pedagógicas do
CREIR, dialogando com os documentos orientadores de
retorno gradual no âmbito do Colégio Pedro II.
      Seguindo nessa construção, foram realizadas reuniões
semanais do Grupo de Trabalho de Retorno Pós-pandemia
do CREIR constituído pelas várias representatividades da
comunidade escolar para organização desses protocolos e
orientações.



CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO
INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA

1.
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o direito da criança a um ambiente educativo que
permita explorar, participar, brincar, expressar, conviver
e conhecer-se;
o direito das crianças de terem suas particularidades e
demandas acolhidas e atendidas pela instituição junto
ao Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (NAPNE);

     Considerando os princípios que orientam as práticas
pedagógicas, os eixos estruturantes do currículo da
Educação Infantil, as interações e as brincadeiras, e também,
a emergência de pensar e planejar o retorno das atividades
escolares presenciais no ano letivo de 2021, apresentamos
alguns aspectos relevantes que serão observados no
momento de retomada de funcionamento do CREIR. 

        O caminho e alternativas aqui propostos – em diálogo
com os documentos que nos embasamos – procuramos
priorizar ações que marcadamente assumam o
compromisso com os direitos humanos de todas as
pessoas envolvidas. Ao direito fundamental de preservação
da saúde e da vida somam-se outros que devem ser
igualmente assegurados, dentre os quais destacam-se:



CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO
INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA

1.
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o direito da família da criança de ser informada e
orientada sobre as medidas adotadas para preservação
da saúde da criança;
os direitos dos profissionais da educação de terem suas
saúdes protegidas e de participarem da organização da
escola em relação aos horários de funcionamento, aos
usos dos espaços coletivos e aos critérios de
agrupamento das crianças. 

     As proposições apresentadas a seguir intentam criar
estratégias para minimizar os riscos de contágio do Covid-
19, ao mesmo tempo em que colocam sob suspeita tais
ações, ao assumirem, ainda que provisoriamente, um
descompasso com o projeto institucional do Colégio Pedro
II para a Educação Infantil. Não poderíamos, nesse sentido,
nos furtar a dar destaque aos prejuízos que tal organização
acarretará, mediante um retorno durante a pandemia. 



2. PRINCÍPIOS GERAIS DE ACOLHIMENTO/
SAÚDE INTEGRAL

7

Que os profissionais recebam formação e informações
seguras e atualizadas, de acordo com indicações
científicas, a respeito das medidas e protocolos
adotados para minimizar o risco de contágio no
ambiente de trabalho;

Que famílias e crianças recebam informações seguras e
atualizadas, de acordo com indicações científicas, sobre
medidas de prevenção e cuidado com a saúde na
escola, em casa e no deslocamento entre estes
espaços;

Que crianças, famílias e profissionais possam expressar
seus medos, angústias e inseguranças em relação à
nova rotina escolar;

Que crianças ou adultos, que apresentarem sofrimento,
mudança comportamental ou alterações de ordem
psíquica em função de perdas, insegurança, ansiedade
ou outros fatores que afetam a saúde emocional
possam ser acolhidos, apoiados e orientados na busca
de tratamentos, terapias e/ou outros meios de
restabelecer a saúde da mente e do corpo; 



2. PRINCÍPIOS GERAIS DE ACOLHIMENTO/
SAÚDE INTEGRAL
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Que seja garantido um período para avaliação e revisão
dos protocolos de modo que a comunidade escolar
possa participar das decisões sobre flexibilização do
horário, das configurações de turma e da docência, uso
e compartilhamento dos espaços e materiais;

Que não haja qualquer tipo de discriminação ou
constrangimento em função de uma criança, familiar ou
profissional ter sido ou vir a ser contaminado pelo
Covid-19;

Que educadores possam compartilhar estratégias e
práticas que assegurem os direitos das crianças de
brincar, explorar, conviver, participar, interagir e se
expressar.



3. MEDIDAS DE COMUNICAÇÃO
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Estabelecimento e divulgação de orientações e
protocolos com a indicação das ações necessárias para
prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão da COVID-19 no CREIR para toda
comunidade escolar, incluindo instruções sobre higiene
das mãos e etiqueta respiratória, medidas de
prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas
comuns, a exemplo de refeitórios, banheiros, pátio,
áreas de espera estendendo essas informações aos
trabalhadores terceirizados e de outras organizações
que adentrem o estabelecimento.

Elaboração de reuniões, antes de iniciar as aulas, com
os responsáveis dos alunos, a fim de alertar a
necessidade das estratégias adotadas no CREIR e da
colaboração dos responsáveis na conscientização das
crianças quanto às mudanças implementadas.

Idealização cartilhas, folders e panfletos de orientação
sobre os cuidados necessários e os procedimentos de
segurança utilizados diariamente na escola para a
prevenção, monitoramento e controle da propagação
do Covid-19, inclusive com a fixação dessas medidas em
murais, por meio de materiais visuais de fácil
entendimento e em locais de alta visibilidade.



A entrada de pessoas no estabelecimento só
será permitida com a utilização correta de
máscara de proteção cobrindo totalmente a
boca e o nariz. Preferencialmente do tipo
N95/PFF2;

Usar a máscara de modo obrigatório e
contínuo por toda comunidade escolar,
prestadores de serviços e demais pessoas que
eventualmente tenham acesso à instituição;

Para entrada na instituição será exigida a
carteira de vacinação de todos os que
tenham sido contemplados pelo calendário de
vacinação contra  COVID-19 (Resolução Nº
183/CONSUP);

Aos trabalhadores, higienização correta e
frequente das mãos com utilização de água e
sabonete ou, caso não seja possível a lavagem
das mãos, com sanitizante adequado;

4. HIGIENE DAS MÃOS, ETIQUETA
RESPIRATÓRIA E SEGURANÇA SANITÁRIA
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4. HIGIENE DAS MÃOS, ETIQUETA
RESPIRATÓRIA E SEGURANÇA SANITÁRIA
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Lavagem de mãos após tossir, espirrar, usar o
banheiro, tocar em dinheiro, manusear
alimentos cozidos, prontos ou in natura,
manusear lixo ou objetos de trabalho
compartilhados, tocar em superfícies de uso
comum e antes e após a colocação da máscara;

Sempre que aplicável, devem ser assegurados
especiais cuidados na troca de fraldas, com
higienização das mãos dos profissionais e das
crianças, bem como da bancada, antes e depois
da mudança de fralda;

Guardar as máscaras, quando não estiverem
usando, em sacos plásticos e individuais, como
exemplo, na hora da alimentação e outros que
se fizerem necessários;

Casos confirmados de estudantes com COVID
-19 que frequentaram a escola nos dias
anteriores ao diagnóstico acarretarão a
suspensão das aulas por 14 dias para o grupo
que entrou em contato com a/o estudante
infectada/o; (Resolução Nº 182/CONSUP).



     De acordo com o documento da OMS (Organização
Mundial da Saúde), em crianças de até três anos a máscara
é indicada somente se houver possibilidade de efetiva
observação de um adulto com alcance visual sobre ela,
durante todo o tempo de uso. 

     As crianças serão, portanto, orientadas ao uso contínuo
de máscaras. No entanto, as possibilidades de interação e
comunicação com o outro e com o ambiente como base
para o desenvolvimento saudável não deixarão de ser
observadas e consideradas pelos profissionais da educação
durante a permanência com as crianças na escola. 

     Nos casos de atendimento às crianças com necessidades
específicas e/ou com deficiência, outras medidas devem ser
adotadas para minimizar o risco de transmissão, quando
identificada a intolerância ao uso de máscara. 

     Com base nessas orientações solicitamos que as famílias
enviem na mochila no mínimo 2 máscaras das crianças
(identificadas com nome) para as eventuais trocas. 

5. USO DE MÁSCARAS PELAS CRIANÇAS
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Manter aproximadamente 1,5m de distância
entre servidores da educação, responsáveis e
os colaboradores em todos os ambientes do
estabelecimento da escola;

Suspensão temporária dos eventos
pedagógicos e festas com a comunidade
escolar para evitar aglomerações e circulação
de um grande número de pessoas no espaço
escolar, bem como as festas de aniversários
das crianças e adultos;

Buscar estratégias que privilegiem atividades
corporais nas quais haja o menor contato
físico possível;

Criação de grupos e/ou equipes de trabalho
escalonados, diminuindo a aglomeração e o
riscos de transmissão da COVID-19;

6. DISTANCIAMENTO SOCIAL
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1,5m



Tendo em vista a necessidade de
distanciamento social, incentivar entre adultos
e crianças a criação de outras formas de
expressão de sentimentos e emoções,
evitando o contato físico na forma de abraços
e apertos de mão;

Reorganização dos espaços inclusive com a
possibilidade de remoção/redistribuição de
mobiliários e demarcação de lugares
promovendo o distanciamento social. 

Estabelecimento de quantitativo fixo de
pessoas na sala, distanciamento físico dos
mobiliários, revezamento de dias e horários
para uso da sala, higienização a cada entrada
e saída dos grupos escalados;

Estabelecimento de diferentes circuitos de
entrada e de saída, bem como de acesso às
salas, sempre que possível.

6. DISTANCIAMENTO SOCIAL
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Estudar a possibilidade de utilizar locais que
até então não eram frequentados para
ampliar opções espaciais no atendimento às
crianças. 

Organização das crianças e o pessoal docente
e não docente em salas ou outros espaços, de
forma a evitar o contato entre pessoas de
grupos diferentes.

Que o distanciamento social entre as crianças
também é muito importante, mas, diante das
especificidades da faixa-etária que atendemos
não poderemos garantir que todas as crianças
a coloquem em prática durante a sua
permanência na escola.

     Com base nessas orientações consideramos:

6. DISTANCIAMENTO SOCIAL
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Limpeza e desinfecção dos locais de trabalho e
áreas comuns no intervalo entre turnos ou
sempre que houver a designação de um
trabalhador para ocupar o posto de trabalho
de outro.

Suspensão temporária do uso de aparelhos de
ar condicionado e instalação de ventiladores de
teto ou parede nos ambientes fechados. 

Deve-se privilegiar a ventilação natural e/ou
ventiladores nos locais de trabalho ou adotar
medidas para aumentar ao máximo o número
de trocas de ar dos recintos, mantendo portas
e janelas abertas.

Limpar os materiais de trabalho sempre que
houver a necessidade de manuseio por mais de
um servidor, colaborador e outros;

Aumento da frequência de higienização de
todos os bebedouros com acionamento
manual e realizar regularmente a adequada
desinfecção.

7. HIGIENE, VENTILAÇÃO, LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS
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Considerar que os banheiros são áreas de
risco, portanto, a limpeza desses espaços
deverá ser realizada várias vezes ao dia, no
menor intervalo de tempo possível quando dos
períodos de maior uso.

Higienizar todos os espaços da escola, as salas
de aula e, particularmente, as superfícies que
são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas
de refeitórios, carteiras, puxadores de porta),
antes do início das aulas em cada turno, nos
períodos de intervalo para realização dos
lanches e refeições e, sempre que necessário.

Manter em cada sala uma garrafa com
borrifador contendo álcool 70 ou água sanitária
para higienização dos materiais, que deverá
ficar sob a tutela dos adultos responsáveis;

7. HIGIENE, VENTILAÇÃO, LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS
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Orientação para o uso de equipamentos compartilhados,
tais como impressoras e computadores: caso itens como
impressora estejam sendo usados por outra pessoa,
mantenha o distanciamento físico recomendado. Deve-se
higienizar as mãos antes e depois do uso das impressoras
e computadores e estes também devem ser higienizados
após o uso. Deve-se realizar ações semelhantes com
papéis, livros e demais materiais de uso compartilhado.

7. HIGIENE, VENTILAÇÃO, LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS

18



Suspensão da escovação devido a falta de
higienização com as escovas (pelas
crianças) e a dimensão do banheiro que
não contempla o distanciamento
necessário; 

As turmas que possuem banheiros nas
salas deverão utilizá-los, deixando os
externos disponíveis para as outras turmas;

O acesso ao banheiro deve se dar de forma
individual, evitando a circulação de mais de
uma criança por vez;

Orientar que as crianças utilizem sempre o
banheiro com um adulto ao lado para
garantir os protocolos necessários de
higienização.

8. UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS PELAS
CRIANÇAS
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A comunicação com as famílias continuará 
 remota por meios eletrônicos, evitando,
assim, o uso de agendas físicas;

Proibir o compartilhamento de copos pelas
crianças. A utilização do bebedouro deverá
ser feita apenas com copo pessoal.
Aconselhamos o envio de garrafa com água
de casa, diariamente na mochila e
devidamente identificada para uso
individual. 

Proibir que as crianças levem brinquedos e
outros objetos de casa para a escola.

Privilegiar o ambiente externo, contudo com
escala de uso dos espaços abertos pelas
turmas (jardim/ casinha, solários, pátio) por
horários intercalados, para evitar contatos
cruzados com outros grupos;

As atividades do Projeto "Dança Criança!" no
retorno semipresencial continuarão a ser
realizadas de modo remoto;

9. ORIENTAÇÕES PARA O COTIDIANO
PEDAGÓGICO SEMIPRESENCIAL
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Intensificar a rotina de lavagem das mãos
pelas crianças ao longo do dia na escola.
Compreendemos que cuidar e educar são
dimensões inseparáveis e o cuidado com o
corpo também significa cuidado com o
outro.

Orientação a pais e responsáveis a não
enviar álcool gel individual para as crianças,
por se tratar de material tóxico.

Orientação a pais e responsáveis a aferirem
a temperatura corporal sua e da criança
antes da ida para a instituição de ensino e ao
retornar. Caso a temperatura esteja acima
de 37,0°C, a recomendação é ficar em casa.

Sempre que aplicável, as peças de roupas
sujas devem ir para casa em saco plástico,
fechado.

Replanejamento da comemoração dos
aniversários das crianças, sem o envio de
materiais pelas famílias e a presença delas.

9. ORIENTAÇÕES PARA O COTIDIANO
PEDAGÓGICO SEMIPRESENCIAL
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Os encontros com as Artes Visuais
acontecerão com parte dos grupos de
crianças no ateliê, assim como em sala
comum, privilegiando o uso do solário, na
parte externa aos recintos. Será necessária
a cada encontro, uma camiseta identificada
com nome, de tamanho um pouco maior
que a criança, para experimentações com
tintas, grudes, terras e quaisquer outros
tipos de materiais, que por conta de suas
naturezas deixam nas roupas camadas
visíveis das experiências. Importante: em
dias de sol enviarem roupas de banho, par
de chinelos e toalha, com nomes em todas
as peças, há grande possibilidades de
investigações com muita água.

Educação Física: Conciliaremos os
protocolos sanitários com o nosso
planejamento usando espaços amplos e
sem barreiras de objetos, bem como
materiais (especialmente colchonetes e
tatames) que serão sistematicamente
higienizados.

9. ORIENTAÇÕES PARA O COTIDIANO
PEDAGÓGICO SEMIPRESENCIAL
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A sala de Informática ficará
temporariamente fechada considerando o
espaço com pouca circulação de ar. As
atividades de Informática Educativa
plugadas (com o uso de tecnologias
digitais móveis) ou desplugadas (sem o
uso de tecnologias digitais) acontecerão
preferencialmente, em espaços abertos
do CREIR.

Para as atividades de Educação Musical
serão priorizadas atividades musicais com
a voz e o corpo, sempre com
distanciamento físico e uso de máscaras.
As atividades musicais serão realizadas,
preferencialmente, ao ar livre;

9. ORIENTAÇÕES PARA O COTIDIANO
PEDAGÓGICO SEMIPRESENCIAL
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Uma muda de roupa para possível necessidade de
troca;
No mínimo 2 máscaras de proteção;
Uma garrafinha de água;
Um par de chinelos;
Uma toalha de mão;
E, se for o caso, materiais específicos solicitados pelos
professores.

Solicitamos aos responsáveis que enviem na mochila da
criança:

Observações:
- Todos os itens devem estar identificados com o nome da
criança;
- Ressaltamos, que não seja enviado álcool ou álcool em
gel na mochila da criança, por se tratar de material tóxico;
- No momento, a instituição não está exigindo o uso do
uniforme escolar. Solicitamos somente que a criança venha
com roupa que a permita vivenciar as experiências mais à
vontade.

9. ORIENTAÇÕES PARA O COTIDIANO
PEDAGÓGICO SEMIPRESENCIAL
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Manutenção do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) individualizado e das oficinas
(Oficina das Emoções e Oficina de Estimulação da
Linguagem Oral e Funções Executivas) no modo
online às sextas-feiras.

As crianças atendidas continuarão sendo
acompanhadas nos encontros síncronos da sua
turma.

O contato com as famílias e a equipe pedagógica
será realizado via e-mail, telefone ou em sala virtual. 

As reuniões com responsáveis serão mantidas no
modo online por meio de sala virtual.

10. REORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO NAPNE
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11. ORGANIZAÇÃO PRESENCIAL DAS TURMAS

 

  

  

MANHÃ

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

8h - 10h
Grupo A

 

Turma 31
Turma 53

8h - 10h
Grupo A

 

Turma 43
Turma 51

8h - 10h
Grupo A

 

Turma 41
Turma 45

10h - 12h
Grupo B

 

Turma 31
Turma 53

10h - 12h
Grupo B

 

Turma 43
Turma 51

10h - 12h
Grupo B

 

Turma 41
Turma 45

A cada semana
haverá encontro
presencial de 2
Departamentos
de Linguagens
(Artes Visuais,

Educação Física,
Educação
Musical ou
Informática

Educativa) com 1
turma.

 
8h- 11h

(Grupo A e B)
Escala enviada
por e-mail. 

NAPNE
 

Manutenção do
Atendimento
Educacional

Especializado e
das oficinas
(Oficina das
Emoções e
Oficina de

Estimulação da
Linguagem Oral e

Funções
Executivas) no
modo online às
sextas-feiras.

Haverá manutenção das propostas remotas (síncronas e assíncronas), conforme cronograma
enviado por e-mail e disponível na plataforma Moodle..
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11. ORGANIZAÇÃO PRESENCIAL DAS TURMAS

 

  

  

TARDE

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

13h - 15h
Grupo A

 

Turma 32
Turma 52

13h - 15h
Grupo A

 

Turma 42
Turma 46

13h - 15h
Grupo A

 

Turma 44
Turma 54

15h - 17h
Grupo B

 

Turma 32
Turma 52

15h - 17h
Grupo B

 

Turma 42
Turma 46

15h - 17h
Grupo B

 

Turma 44
Turma 54

A cada semana
haverá encontro
presencial de 2
Departamentos
de Linguagens
(Artes Visuais,

Educação Física,
Educação
Musical ou
Informática

Educativa) com 1
turma.

 
13h- 16h

(Grupo A e B)
Escala enviada
por e-mail. 

NAPNE
 

Manutenção do
Atendimento
Educacional

Especializado e
das oficinas
(Oficina das
Emoções e
Oficina de

Estimulação da
Linguagem Oral e

Funções
Executivas) no
modo online às
sextas-feiras.

Haverá manutenção das propostas remotas (síncronas e assíncronas), conforme cronograma
enviado por e-mail e disponível na plataforma Moodle..



Organizar as crianças para a lavagem das mãos antes da
refeição, respeitando sempre a distância a fim de evitar
aglomerações;

Substituição temporária do almoço por lanche
individualizado oferecido pela instituição mediante a
redução de carga horária da criança na escola;

O uso do refeitório estará temporariamente suspenso,
por conta da necessidade da retirada de máscaras para
alimentação. O lanche será realizado em espaços
abertos, como solário e pátio.

12. ALIMENTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO
REFEITÓRIO
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O responsável deverá apresentar na entrada e saída 
 documento original da criança, preferencialmente
com foto;

Aferição da temperatura de servidores, estudantes e
colaboradores na entrada da Instituição. Em caso de
temperatura acima de 37º, o adulto e/ou a criança
deverá ser direcionada a uma sala e/ou serviço médico,
evitando assim a circulação pelas dependências do
colégio e sugerir o retorno para a casa.

Poderá haver o estabelecimento de horários
alternativos e intercalados de entrada e saída para os
diferentes grupos a fim de evitar grandes circulações de
crianças e adultos nos mesmos horários; 

Limite de 1 (um) responsável como acompanhante na
entrada e saída da criança ou durante a sua
permanência na escola em período acolhimento;

As crianças não deverão ser aglomeradas no pátio no
horário da saída;

13. REORGANIZAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA
(ORGANIZAÇÃO DA ENTRADA, SAÍDA, CIRCULAÇÃO DE

RESPONSÁVEIS E ESPERA)
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Os condutores de transporte escolar serão orientados
a não aglomerar as crianças;

Caso a criança não demande a presença do
responsável no tempo de permanência na escola,
solicitamos que não haja atraso para buscá-la no
horário da saída. Casos excepcionais devem ser
comunicados à escola com antecedência.

13. REORGANIZAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA
(ORGANIZAÇÃO DA ENTRADA, SAÍDA, CIRCULAÇÃO DE

RESPONSÁVEIS E ESPERA)
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Secretaria

Setor de Assistência Estudantil (SAE)

Atendimento telefônico para esclarecimento de dúvidas e
solicitações de documentação: Terças-feiras das 8h às 14h e
quintas-feiras das 13h às 17h.

Contato telefônico: (21) 2163-5780

Obs.: A solicitação e emissão de documentos referentes à vida
escolar da criança se manterão remotas através de contato
telefônico e e-mail (secretaria.creir@cp2.g12.br).

     Atendimento telefônico e presencial para esclarecimento de
dúvidas: Segundas e quintas-feiras das 8h às 15h.

Contato telefônico: (21) 2163-5780

Obs.: O atendimento remoto para dúvidas e esclarecimentos sobre
editais e auxílios estudantis se manterá através do e-mail
sae.creir@cp2.g12.br

14. SETORES TÉCNICOS
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Setor de Orientação Educacional e Pedagógica (SOEP)

Biblioteca Floresta de Livros

     Informamos que o SOEP garantirá os atendimentos apenas
mediante agendamento. Não haverá atendimento em demanda
espontânea.
     Os atendimentos às famílias poderão ser presenciais ou
remotos, de acordo com a necessidade de cada caso. Os
atendimentos aos servidores, porém, permanecerão
exclusivamente na modalidade remota.

     Diante da impossibilidade de acesso ao espaço e acervo físicos
da BFL, a equipe seguirá atuando em trabalho interno e no trabalho
remoto de pesquisa e disponibilização de recursos digitais (livros,
filmes, música, peças de teatro, registros sonoros, etc.) na
plataforma Moodle. Os Projetos Biblioteca Indica e Caixa Viajante
também serão mantidos, bem como as visitações e interações
virtuais realizadas em parceria com Equipamentos de Cultura
(Museus, exposições, etc.); 
     Demandas gerais da comunidade escolar serão atendidas
exclusivamente por meio de atendimento remoto. A comunicação 
 continuará sendo realizada através dos seguintes canais, em
ordem de preferência: 1 - felipeledo@cp2.g12.br; 2 - (21) 98662-
7128; 3 - bate-papo do Moodle.
     Para saber mais informações sobre os protocolos da Biblioteca
neste período, acesse AQUI!

14. SETORES TÉCNICOS
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http://www.cp2.g12.br/blog/creir/files/2021/11/Planejamento-de-retomada-de-a%C3%A7%C3%B5es-presenciais_Biblioteca-Floresta-de-Livros_CREIR.pdf


Protocolo de normas de prevenção a serem implementadas visando retorno às aulas
no Colégio Pedro II Campus Realengo no período pós-pandemia Covid 19, elaborado
pelo Gabinete de Saúde do referido Campus;

Contribuições para o retorno às atividades escolares presenciais no contexto da
pandemia Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Disponível em:
<https://portal.fiocruz.br/documento/contribuicoes-para-o-retorno-atividades-
escolares-presenciais-no-contexto-da-pandemia-de>.

Para um retorno à escola e à creche que respeite os direitos fundamentais de crianças,
famílias e educadores, construídos por pesquisadores do campo da Educação Infantil.
<https://anped.org.br/news/para-um-retorno-escola-e-creche-que-respeite-os-
direitos-fundamentais-de-criancas-familias-e>.

Projeto Político Pedagógico do Centro de Referência em Educação Infantil Realengo do
Colégio Pedro II. <http://www.cp2.g12.br/blog/creir/files/2019/03/PPP-CREIR.pdf>.

Projeto Político Pedagógico Institucional do Colégio Pedro II.
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/JUL/PPPI%20NOVO.pdf>.

Resolução Nº 182/CONSUP. Disponível em:
<http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2021/NOVEMBRO/RESOLU%C3%8
7%C3%83O%20182_CONSUP.pdf>.

Resolução Nº 183/CONSUP. Disponível em:
<http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2021/NOVEMBRO/RESOLU%C3%8
7%C3%83O%20183_CONSUP.pdf>.

Portaria Nº 2151/2021. Disponível em:
<http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2021/NOVEMBRO/PORTARIA_2.151
_08.11.21.pdf>.

PRINCIPAIS DOCUMENTOS UTILIZADOS
PELO GRUPO DE TRABALHO
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https://portal.fiocruz.br/documento/contribuicoes-para-o-retorno-atividades-escolares-presenciais-no-contexto-da-pandemia-de
https://anped.org.br/news/para-um-retorno-escola-e-creche-que-respeite-os-direitos-fundamentais-de-criancas-familias-e
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/files/2019/03/PPP-CREIR.pdf
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/JUL/PPPI%20NOVO.pdf

