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FAMÍLIA, NOSSO CUIDADO 
PRECISA DO SEU CUIDADO.

 Î Banho tomado e unhas cortadas

 Î Máscaras de reserva

 Î Meia e tênis fechado 
(Preferencialmente sem cadarço)

 Î Muda de roupa

VOU PARA O COLÉGIO



O QUE VOU LEVAR 
PARA A ESCOLA?

 Î Mochila 
lavável

 Î Garrafinha 
para água

 Î Lancheira 
lavável

 Î Lanche no 
vasilhame 
adequado

 Î Cadernos e 
livros somente 
para as aulas do 
dia (Higienizados)

 Î Estojo de lápis 
de cor (menor 
quantidade de lápis) 
higienizado

 Î 1 Borracha

 Î 1 Apontador
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DE VOLTA À ESCOLA!
QUE SAUDADE, MAS...

ABRAÇOS NOS AMIGOS E NA 
PROFESSORA... AINDA NÃO.
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Cuidaremos uns dos 
outros, porque cada 
dia é dia de ser feliz

Papai e mamãe não entrarão 
comigo, mas tenho certeza 

que ficarei bem...
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Quando chegar à 
escola...

POR ELES, POR MIM, POR TODOS
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MANTEREI DISTÂNCIA 
DOS MEUS AMIGOS



   PRIMEIRO  VOU 
LIMPAR MEUS PÉS
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Cuidando de mim estarei  
cuidando dos outros.



NÃO ME ESQUECEREI DO 
ÁLCOOL EM GEL NAS MÃOS

LAVAREI MINHAS MÃOS ANTES DE 
COMER E DEPOIS DE IR AO BANHEIRO
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Minha família me ensinou 
a lavar minhas mãos, vou 

mostrar como se faz. Vejam!

 Î Se fizermos direitinho, 
estaremos nos protegendo.

 Î Os professores sempre nos 
lembrarão da importância de 
mantermos as mãos limpas.

 Î Lave as mãos com sabão e 
enxague com cuidado sempre 
que for necessário.

Não se esqueça de 
ir até os punhos

Se a torneira não for 
automática, use a toalha 
de papel para fechá-la

Lave o 
dorso de 
suas mãos

entre os 
dedos

debaixo 
das unhas

os polegares
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Ah! Como se sente 
quando digo que 
te amo? Feliz! Se 
me ama também, 
use sua máscara. 
Troque-a a cada 
duas horas e não 

a empreste a 
ninguém.

Na hora de tossir 
ou espirrar, use 

lenços descartáveis 
e depois jogue-os 
no lixo. Na falta de 
lenços, use o braço 
- jamais as mãos.  
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Sinto muito amiguinho, estou 
longe de você, mas bem 

pertinho de seu coração.

Sabe que não poderei emprestar 
nada do meu material? E nem 

você para mim ou outro colega... 
mas é somente por enquanto...
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E em nosso intervalo? 
Como vamos brincar?

Quando tudo isso passar, aí 
sim, faremos como antes.
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Juntos, claro, mas de longe, 
sem abraçar, sem tocar...



Brincadeiras... claro que 
faremos muitas, somos 

criativos e vamos até inventar!

Já viram o pique, sem o pega?

Já viram o dia do brinquedo 
sem emprestar?

Já viram pular corda somente 
um por vez?

E nada de jogar bola! Por 
enquanto, a bola continuará 

descansando de nós.
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Na sala de aula também 
ficaremos separados?

Estaremos sempre conectados.

1,5M1,5M
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Sim, mas estaremos nos 
vendo, nos falando, nos 
ouvindo e nos cuidando.



E A PROFESSORA? TAMBÉM 
FICARÁ DE LONGE?

O suficiente para nos 
ensinar, obervar se estamos 
aprendendo, jogar beijos com 
as mãos, fazer gestos de 

abraços, escrever no quadro, 
olhar nossas tarefas.

Sempre de máscara.
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Acabou a aula, 
vou para casa?

 Î Vou guardar meu material com cuidado.

 Î Vou lavar minhas mãos.

 Î Vou limpar meus pés no tapete sanitizante.

 Î Vou me despedir de todos, mas de longe.

 Î O abraço em papai ou mamãe... somente em 
casa, depois do banho.
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Se eu fizer tudo direitinho 
poderei voltar para a escola. 

Estaremos fazendo tudo 
juntos, mas com carinho, 
cuidado e coração feliz.

 Î É hora de cuidar e se 
conectar com quem está 
conosco em casa e na escola.

 Î É hora de falar e escutar 
com atenção como devemos nos 
comportar.

 Î É hora de saber que cuidar é 
um ato de amor e de respeito.
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NOSSOS AMIGOS SABÃO E 
ÁLCOOL ESTÃO SEMPRE 

CUIDANDO DE NOSSA SAÚDE.
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Esperamos que esta 
cartilha contribua para 
reforçar os cuidados que 
todos devemos ter. Em 

breve, estaremos juntos de 
novo, mais fortalecidos no 
compromisso com a educação 
humanizadora, permeada de 

sentido e esperança.

Bom retorno a todos!
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