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DINÂMICA

5. Em sua opinião, como os alunos poderão recuperar o conteúdo perdido neste ano de

afastamento? O que pode ser feito?

6. A sua escola tem discutido internamente, entre os professores e funcionários, medidas

que acredita sejam necessárias para garantir o retorno seguro dos alunos às aulas presenciais?



6.1. Quais são as medidas necessárias, que, em sua avaliação, devem ser tomadas nas

escolas para garantir o retorno seguro dos alunos às aulas presenciais?

7. Quando for o momento de retornar às aulas presenciais, é muito importante manter

algumas práticas para a prevenção da Covid-19. Olhem para os comportamentos de prevenção

que estão nesta imagem (MOSTRAR LÂMINA).

Vocês verão que existem bsicamente 7 comportamentos de prevenção, que são muito

importantes e devem ser mantidos na escola para um retorno seguro: 1) Lavar as mãos

corretamente por 20 segundos em momentos chave (ao retornar da rua, após usar o toalete, ao

tocar em equipamentos e materiais de outras pessoas; antes de se alimentar); 2) O uso correto da

máscara; 3) a distância física entre as pessoas; 4) A manutenção dos espaços ventilados; 5) A

etiqueta respiratória (se estiver sem máscara, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir); 6) a

distância física entre as carteiras; 7) limpeza e desinfecção dos espaços. (LÂMINA: O

moderador deve apresentar a lâmica com a descrição visual das práticas, para maior clareza.

Além da lâmina, o moderador pode também mostrar o vídeo com essas práticas)

Diante dos principais comportamentos de prevenção mostrados nesta lâmina, que alguns de

vocês já tinham mencionado, eu lhes pergunto:

a) Na opinião de vocês, existe algum comportamento preventivo que ainda falta? Qual seria?
b) Quais desses comportamentos vocês consideram mais importante? Por quê?

c) Que dificuldades vocês acreditam que terão para manter esses comportamentos

preventivos na escola? E que dificuldades acreditam terão os alunos para manter esses

comportamentos preventivos na escola? (MODERADOR: Repasse cada item e identifique as

dificuldades para cada comportamento na escola) Qual dessas medidas acreditam será a mais

difícil de ser mantida na escola?

e) O que vocês recomendam que seja feito para manter alunos motivados e comprometidos com

esses comportamentos preventivos? Como professores podem ajudar os alunos a manter essas

práticas de prevenção na escola? Essas ideias nos ajudarão a pensar formas de divulgar as

melhores práticas para prevenir a Covid-19.

8. Em relação à lavagem das mãos, gostaria de ouvir de vocês em que momento na rotina

dos alunos na escola acreditam seja mais importante incentivar a lavagem das mãos para evitar o

contágio?

8.1) Pelo que vocês sabem, como deve ser feita essa lavagem? Por que a lavagem deve

seguir esse protocolo? Quais os principais momentos que as mãos devem ser lavadas?

8.2) Vocês acreditam que nas escolas existem condições para que os alunos cumpram esse

protocolo de lavar as mãos frequentemente? O que seria necessário para que as escolas criem as

condições para que alunos higienizem corretamente as mãos no período em que estão na escola?



9. Como sabem, as escolas estão sendo reabertas progressivamente. Que opinião têm em

relação à reabertura das escolas: se ocorresse amanhã, como se sentiriam? Concordam com esta

reabertura ou não, por quê?

9.1. Na opinião de vocês, as escolas, os professores, os alunos e as famílias estão preparados

para o retorno seguro das aulas presenciais? Por quê? Na avaliação de vocês, o que é

fundamental e necessário para reabrir as escolas?

9.2. Que medidas estão sendo tomadas na sua escola para garantir um retorno seguro às

aulas presenciais?

10. Que medidas consideram importantes que sejam tomadas também por pais, mães e

famílias dos alunos para promover um retorno seguro de seus filhos às escolas? Na avaliação de

vocês, o que as famílias poderiam fazer de mais assertivo para garantir que essas medidas de

prevenção sejam adotadas por todos?

10.1. Quais são as dificuldades e barreiras que acreditam as famílias possam ter para

implementar medidas que ajudem os filhos na prevenção da Covid-19?

11. A escola tem mantido este ano contato com as famílias e alunos? Como isto tem sido

feito? (Por qual canal?)

11.1. Qual canal de comunicação a escola considera mais eficiente para falar com as famílias

e alunos?

12. As escolas têm começado a conversar sobre o retorno com famílias e alunos? Até onde

vocês sabem, quando a questão do retorno às aulas é mencionada para pais e mães, que reações

têm percebido? A escola tem conseguido responder às dúvidas e inquietações de pais e alunos?

Quais são as principais preocupações manifestas por pais e alunos?

13. Todos sabemos que há muitos pais, mães e alunos que não querem retornar às aulas

presenciais. O que vocês sugerem que seja feito para motivar, convencer as famílias e alunos

sobre a importância desse retorno? O que vocês lhes diriam sobre este assunto?




