
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - AGOSTO DE 2020 

 
Aos 08/08/2020, teve início a segunda reunião ordinária do ano do CEMC em segunda chamada 

às 8h40 com 17 conselheiros(as), na plataforma Google Meet. Erika indicou que a reunião seria 
gravada para dar início aos informes. A lista de presentes na reunião se encontra ao final do documento 
(Anexo 1). Justificaram ausência na reunião Fernanda Brito e Neila. Erika indicou que recebemos 
alguns e-mails, na última semana, entre eles um pedido do Ministério Público para que fossem 
apontadas quais as ações deste conselho em relação à possível volta às aulas. Como foi notificada a 
ciência do recebimento no dia 05/08, temos 10 dias para responder (até dia 15/08). O documento que o 
Ministério Público nos enviou contém informações sobre o acompanhamento que este órgão fará em 
relação à possível reabertura das escolas para aulas presenciais, e foi devidamente enviado ao e-mail 
dos conselheiros. Havíamos solicitado à Secretaria Municipal de Educação esclarecimentos sobre a 
composição do Comitê que produzirá os protocolos para o retorno seguro às aulas presenciais, uma vez 
que este não possui professores e familiares, sendo, portanto, pouco democrático. Nesse sentido, 
recebemos um e-mail de Expedito Jr. com a composição deste Comitê, mas não fomos esclarecidos 
sobre quais critérios orientam a composição deste grupo nem fomos convidados a fazer parte do 
mesmo enquanto responsáveis por estudantes, docentes e conselheiros. Apesar do Comitê possuir 
professores em sua composição, estes ocupam cargos técnicos dentro da secretaria mas não atuam 
nos Conselhos Escolares ou no Conselho das Escolas. A resposta enviada pelo Expedito Jr. pode ser 
conferida ao final desta ata (Anexo 2). Na nossa última reunião ordinária, indicamos que cada unidade 
escolar deveria realizar um conselho extraordinário para conversar sobre o possível retorno presencial 
às aulas, e assim, cada comunidade escolar poderia fazer suas vozes serem ouvidas. Erika apontou 
que este conselho só recebeu 3 atas de Conselhos de Escola, sugerindo que a SME não fez um 
apontamento formal às escolas para convocarem seus Conselhos. Erika solicita que, caso alguém 
tenha informações sobre esses diálogos em suas escolas, que a informem. Erika indica que, na terça-
feira (11/08), serão apresentados os dados da pesquisa à comunidade escolar que fizemos ao longo do 
mês de Julho numa reunião extraordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara dos 
Vereadores. Será às 14h, online, e pode ser visto pelo Youtube e Facebook da Câmara. Cláudio Borges 
indicou que, na última quinta-feira (06/08), o Conselho Municipal de Educação das 9h foi cancelado pela 
Secretária de Educação por falta de quórum, mas os participantes online presentes na reunião, entre 
150 e 180 pessoas em certos momentos, optaram por dar continuidade de modo informal ao encontro 
para que fossem ouvidos posicionamentos e dúvidas dos indivíduos ali presentes para clarear questões 
ligadas aos protocolos de retorno. Lista de presença e registros das falas foram escritos e enviados à 
secretaria de educação para que a mesma tomasse ciência do diálogo que acontecera. Cássio apontou 
que, após receber ligação da Secretária Solange Pellicer na quinta-feira, por volta de meio dia, foi 
informado que a mesma decidiu cancelar a reunião do Conselho Municipal de Educação devido a 
percepção de que fora haqueada, pois notou mensagens suspeitas numa rede social em seu nome, as 
quais não havia postado. Para resolver o problema e evitar que a situação se agravasse, cancelou a 
reunião e optou por apresentar os protocolos de retorno em outro momento. Lembrou que na reunião 
extraordinária anterior do Conselho de Educação (30/07), pessoas suspeitas invadiram a reunião para 
tumultuá-la, o que acredita que pode ter relação com a invasão de sua conta da rede social. Por fim, 
sugere a retirada do ponto de pauta 3 previsto na convocação desta reunião (Protocolo de retorno as 
aulas) pois os mesmos ainda não foram divulgados e não temos o que discutir sobre os mesmos. 
Marina Kawanishi leu uma Carta do Conselho de Escola da EMEF/EJA Edson Luís Lima Souto em que 
são apontadas reclamações relacionadas ao fato de a unidade escolar ter solicitado cestas básicas ao 
poder público municipal mas não terem sido atendidas as famílias mais necessitadas, as quais precisam 
se expor indo à unidade escolar retirar as cestas e também a falta de profissionais para trabalharem e 
apoiarem a referida unidade escolar. A Profa. Marina indica que o Conselho de Escola exige a entrega 
imediata das dezenas de cestas básicas que não foram atendidas pelos pedidos que a referida escola 
já fez diversas vezes. A carta em questão pode ser acessada ao final desta ata (Anexo 3). Alguns 
membros deste conselho participaram de uma live na última quarta-feira (05/08), Ana Carla Nicoluci e 
Cássio Pacheco. Ana Carla ficou bastante indignada com um comentário feito por um Representante 
Regional que recebeu ao vivo naquela live, o qual desacreditou da precisão dos dados apresentados 
por ela, referentes à falta de cestas básicas na sua unidade escolar. Ela entende que foi uma grande 
falta de respeito, e que ficou constrangida com sua participação no espaço, uma vez que não só ela 
como diversos gestores escolares tem solicitado cestas básicas em suas unidades sem receber 
exatamente aquilo que pedem, mas as falas dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação se 
esquivaram do cenário alimentar da pandemia, que é aquilo que a ela tem sido mais urgente neste 



momento. Aimar discorda da ligação da Secretária para os membros do Conselho, pois entende que 
deveriam ser feitas justificativas por escrito, as quais seriam um registro objetivo dos atos da secretaria, 
repudiando também a fala do Representante Regional a Ana Carla. Entende que deveríamos formalizar 
uma carta de repúdio neste sentido. Por fim, questiona se os representantes da SME têm justificado 
ausência nas últimas reuniões deste Conselho, pois sente-se desrespeitada com a falta de 
compromisso de tais representantes que se ausentam sem justificar. Erika indicou que não recebeu 
uma indicação formal de Expedito Jr., sendo que apesar de sua presença, não entende quais são suas 
competências dentro do Conselho. Charles não têm comparecido às reuniões. Ao questionar Expedito, 
o mesmo indica que irá cobrar a participação de Charles ou indicar sua substituição. Aponta também 
que passa a substituir Airton, fazendo uma "ponte", sendo um canal de diálogo entre este Conselho e a 
SME. Lamenta que sua substituição tenha sido abrupta, mas se esforçará para encaminhar as 
demandas deste Conselho à SME da melhor forma possível. Pautas: 1. Escuta por videoconferência 
às famílias da Rede Municipal de Educação. Erika colocou em votação uma reunião por Google 
Meet, em nome deste Conselho, com capacidade para 250 participantes, pelo e-mail institucional, na 
próxima terça-feira (11/08) às 17h30. O objetivo da reunião é ouvir as opiniões das famílias sobre um 
eventual retorno presencial às aulas na escola. Maria de Lourdes defende que pensemos num formato 
de escuta das famílias que permita a maior variedade possível de opiniões e manifestações, não 
limitando a participação das famílias neste espaço, evitando que apenas um ponto de vista se 
sobressaia. Em sua escola, foi possível reunir um grupo menor de pessoas, portanto acredita que este 
seria um formato ideal, com menos participantes para que todos possam se manifestar e se ouvir. 
Renato Nucci fez uma fala indicando que a SME não ouviu as opiniões das famílias sobre a volta às 
aulas presenciais, e que essa escuta deveria ser feita o quanto antes. Na última terça-feira (04/08) foi 
realizada uma reunião com 100 participantes com muitas famílias, e estas sinalizaram que gostariam de 
ser mais ouvidas. Nesse sentido, ele solicitou que este Conselho formalizasse um convite às famílias 
para uma escuta oficial das famílias com mais participantes, sem que as discussões fiquem restritas a 
técnicos e especialistas, mas que os principais envolvidos da comunidade escolar sejam escutados. 
Erika indicou que, baseado na lei que orienta a criação deste Conselho, seria possível que a SME 
indicasse a convocação de Conselhos de Escola Extraordinários para que esse diálogo fosse feito de 
forma mais descentralizada, mais individualizada, personalizando o problema de cada região, no 
entanto, isto não foi realizado pela SME. Neude fez uma questão de ordem indicando que deveríamos 
votar na forma de escuta que queremos. Ana Mucci apontou que no conselho de sua escola, também 
não foram informados sobre essa solicitação de reunião extraordinária, e concorda que as informações 
não estão chegando da melhor forma. Adriana Natali fez uma intervenção questionando como a SME 
tem investido o dinheiro do contribuinte, perguntando também como devemos nos organizar para 
pressionar o poder executivo da melhor forma. Por fim, foi colocada em votação a proposta de 
videoconferência na terça-feira (11/08) às 17h30 com 250 participantes para que o Conselho das 
Escolas Municipais de Campinas escutem, sobretudo, as famílias e estudantes, havendo a possibilidade 
de, em outro momento, haver uma escuta dos profissionais. A proposta foi aceita por unanimidade. Foi 
questionado se alguém gostaria de compor uma comissão para pensar a escuta dos profissionais 
também. Ana Carla apontou que isto já tem sido dialogado nas reuniões de Trabalho Docente Coletivo e 
Horários de Formação dos Agentes de Educação Infantil e dos Monitores Infanto juvenis. Ana Mucci 
indicou que, apesar disso ser comentado nestas reuniões, não se tem um registro formal e qualificado. 
Erika reafirma o interesse de montar esta comissão para organizar a escuta aos profissionais. Cláudio 
Borges reitera a importância de respeitarmos o prazo de 10 dias dado pelo Ministério Público para 
nossos posicioamentos, sugerindo que associemos três instrumentos com um posicionamento efetivo 
deste Conselho: o posicionamento dos Conselhos de Escola de cada Unidade Escolar, a escuta às 
famílias e a escuta dos profissionais. O prazo para o envio destes encaminhamentos seria o dia 15 de 
Agosto. Como isso exige uma organização maior, Erika solicita que mais três conselheiros se 
manifestem para ajudá-la. Se dispuseram a ajudá-la Aimar Shimabukuro, Regina Faveri, Bruna Calux e 
Maria de Lourdes. 2. Apresentação do resultado da pesquisa à comunidade escolar e aos 
conselhos escolares. Erika apresentou os dados da consulta às comunidades escolares. Foram 
registradas 5.586 respostas, mas 315 registros estavam duplicados, sinalizando alguma falha no 
preenchimento do questionário. Estes registros foram removidos da nossa apresentação. Cerca de 76 
respostas não se identificaram em nenhuma rede de ensino e foram removidos. As categorias “Aluno” e 
“Familiares” foram reunidas numa categoria única “Alunos e Familiares” pois foram detectados algumas 
dezenas de respostas de mães que marcavam a opção “Alunos” preenchendo o questionário em nome 
de seus filhos com menos de 6 anos. Cerca de 78% dos participantes do questionário pertencem à 
categoria “Alunos e Familiares” enquanto 22% são “Profissionais da educação”. Os dados sugerem que, 
em relação aos profissionais, cerca de 40% dos participantes não participou de nenhuma reunião para 



debater este assunto, ou participou mas ainda não tem uma opinião formada. Boa parte das famílias 
não participou de nenhuma reunião nas unidades escolares tendo em vista a discussão sobre a volta às 
aulas presenciais (85% dos participantes). Isso fica ainda mais evidente entre os responsáveis por 
estudantes de Centros de Educação Infantil Nave Mãe / Bem Querer (98% não participou de nenhuma 
reunião com esta pauta). Em relação ao possível retorno às aulas presenciais em setembro de 2020, e 
considerando todos os segmentos (alunos e famílias; profissionais; CEI, EMEF/EJA; Naves Mãe) na 
média, 70% dos participantes são contrários (variou de 66% a 75%), 12% são favoráveis (variou de 6% 
a 17%) e 18% não têm uma opinião formada (variou de 15% a 19%). Em relação à conclusão do ano 
letivo em 2020, e considerando todos os segmentos (alunos e famílias; profissionais; CEI, EMEF/EJA; 
Naves Mãe) na média, 64% dos participantes defendem que o ano de 2020 seja unido a um ano 
pedagógico compartilhado com 2021 (variou de 55% a 69%), 20% defendem que o ano letivo deva ser 
concluído ainda em 2020, com aprovação dos estudantes para o ano seguinte (variou de 19% a 25%) e 
16% não têm uma opinião formada (variou de 11% a 21%). Ainda sobre as perguntas anteriores, Erika 
enfatizou que nas redes municipal, estadual e privada, é comum uma maior preferência pela rejeição ao 
retorno presencial em setembro. No entanto, nas privadas, é maior o interesse para que o ano letivo 
seja concluído ainda em 2020, uma vez que possuem maiores condições de acesso às tecnologias 
como computadores e acesso a internet do que os estudantes da rede pública. Os dados objetivos 
resumidos encontram-se anexos ao final desta ata (Anexo 4). Cássio apresentou que recebemos cerca 
de 3.450 comentários das famílias e profissionais, sinalizando que deveríamos anexar também este 
documento na presente ata. Aimar levantou um questionamento sobre o uso destas informações tendo 
em vista que os participantes poderiam não se sentir confortáveis com o compartilhamento de seus 
dados pessoais. Cássio explicou que houve um trabalho de omissão de indícios da identidade das 
pessoas que comentaram o questionário, sendo que nomes de pessoas e escolas foram substituídos 
por “XXX”, acreditando, pois, que não há problema na anexação dessas informações na ata desta 
reunião, recebendo o apoio de Maria de Lourdes. Os comentários encontram-se anexos ao final desta 
ata (Anexo 5). Outros assuntos. Ana Carla informou que não recebeu um comunicado oficial pedindo 
que sua unidade convocasse seu Conselho de Escola. Joice questiona o que mais podemos fazer para 
que este conselho possa se posicionar de forma mais efetiva. Verônica Guimarães aponta que há 
informações e questionamentos manipulados na mídia, alertando os presentes para que todos reflitam 
criticamente sobre aquilo que vêem retratado nas notícias. Ana Carla e Joice fizeram questionamentos 
a respeito da falta de procolos claros para a volta às aulas, que dificultam que os conselheiros tenham 
um posicionamento e uma opinião claro sobre o assunto. Cássio, portanto, sugeriu que fosse votado se 
os conselheiros são favoráveis ou não pela volta às aulas presenciais a partir do momento que 
houvesse a vacinação efetiva dos munícipes, porém Maria de Lourdes disse que não se sentia 
confortável em votar essa questão tendo em vista o fato de que muitas escolas não têm infraestrutura 
para voltar a receber os estudantes mesmo que a vacinação tenha sido realizada, considerando o 
necessário isolamento social e informações relativas aos protocolos de retorno. Neude indica que não é 
possível votar uma questão como esta numa reunião extraordinária, uma vez que estas só podem 
decidir pelos assuntos expressos em sua pauta original. Cássio retira a proposta de votação. A Pauta 4 
(Possibilidade de mudança no caráter mitigador na educação fundamental) não foi discutida. Dá-se 
encerrada às 12h30 a presente reunião extraordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, Cássio 
Pacheco de Freitas, 2ª secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas.  
 

 

  



Anexo 1. Lista de presença 

 

O quórum necessário para a reunião foi atingido poucos minutos após a primeira chamada. 

 

O registro de presença foi feito a partir da aba “Pessoas” da plataforma Google Meet, incluindo todos 

que participavam da reunião virtual às 10h, tanto conselheiros como não conselheiros. 

 

Outras pessoas entraram e saíram em diversos momentos e, portanto, não foram registradas. 

 

1. Adriana Marques Viana 

2. Adriana Natali 

3. Adrielly Beatriz da Silva Neto 

4. Aimar Shimabukuro 

5. Alexsandra Siqueira de Almeida 

6. Alzinete Silva 

7. Ana Carla Nicoluci Bohn 

8. Ana Carolina Araujo 

9. Ana Flavia dos Santos Estevão 

10. Ana Mucci 

11. Ana Paula Coelho 

12. Andrea dos Santos Centurião 

13. Andreia Cristina Gonçalves 

14. Beatriz Zanin 

15. Bruna Calux 

16. Camila Spinelli Colombo 

17. Carlos 

18. Carolina Silva 

19. Caroline Cardoso Silva 

20. Cássio Pacheco de Freitas 

21. Cláudio Borges Silva 

22. Erika  

23. Daniela 

24. Débora Raquel Parreira 

25. Débora Gomes 

26. Edna Andrade Guevara 

27. Egmar Almeida Santos 

28. Elaine Cristina Gomes da Silva 

29. Eliane Barbieri 

30. Elisete Silva de Oliveira 

31. Expedicto Junior 

32. Fabiana Adala Moreto 

33. Flávia Yukie Sakaguti 

34. Ge Botelho 

35. Giovanna Quesia Rodrigues 

36. Hannah Feitosa 

37. Helen Maria Rodrigues da Silva 

38. Henrique Brazão  

39. Isabel Auxiliadora Souza 

40. Isaura Torres Weise 

41. Isnary Aparecida Araújo 

42. Ivete da Silva Pereira 

43. Ivone Nunes Silva 



44. Izabella Regina Corat 

45. Jóice Segatti 

46. José Carlos Mariano 

47. Júlia Sther de Oliveira 

48. Jussara da Silva Radis Pimenta 

49. Kátia Mota 

50. Katiuska Grana Ferreira 

51. Leivania Aparecida Macedo 

52. Lise C 

53. Luis Henrique Bueno 

54. Luisa Moretti Ribeiro 

55. Marcelo Educação Física 

56. Maria Clara Sosa 

57. Maria de Lourdes Gomes da Silva 

58. Maria Ines Gozzer Garotti 

59. Maria Stella 

60. Mariana Roveroni 

61. Marina Kawanishi 

62. Marta Iris Solteiro 

63. Muriel da Silva Benatti 

64. Neudenir Pereira dos Santos 

65. Patrícia Cristina de Oliveira 

66. Regina Carvalho Calvo de Faveri 

67. Renato Nucci Junior 

68. Rita de Cássia Lopes Gama 

69. Rosana Nonato Goes Freitas 

70. Sabrina Fernanda Vieira Ferrete 

71. Sarah Mião Oliveira 

72. Sheila Adriana Bissolati Camillo 

73. Sueli Felizardo 

74. Tamires Dorneles e Silva 

75. Tania Cristina de Assis 

76. Thiago Fonseca Golçalves 

77. Vanda Souza 

78. Verônica Guimarães 

79. Vilma Chinalia 

80. Wladimir Stempniak Mesko  



Anexo 2. Resposta da SME a questionamento feito sobre a representatividade do Comitê 

instituído pela Portaria SME/FUMEC Nº 003 de 26 de Junho de 2020 intitulado "Comitê de 

Planejamento das Ações e Elaboração" dos protocolos para retorno às aulas. 

 

 
  



Anexo 3. Carta do Conselho de Escola da EMEF/EJA Edson Luis Lima Souto a respeito do não 

atendimento de estudantes pela política de alimentação escolar durante o período de isolamento 

social 

 

A/C de: 

Coordenadoria de Nutrição 

Núcleo de Ação Educativa Descentralizada da Região Norte 

Conselho das Escolas Municipais de Campinas 

Conselho de Alimentação Escolar 

Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Espaço Esperança (região 

Norte) 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila Reggio (região Norte) 

Distrito de Assistência Social Norte – DAS Norte 

Campinas, 5 de agosto de 2020. 

Carta de solicitação 

 

Nós, do Conselho de Escola da EMEF/EJA Edson Luis Lima Souto, por meio desta carta tornamos 

pública nossa consternação com uma série de dificuldades enfrentadas para garantir o direito à 

alimentação aos nossos alunos. 

 

Ainda que defendamos a alimentação escolar como direito de todos os alunos da Rede Municipal de 

Campinas e dever do poder público, nós, equipe escolar e comunidade, seguimos as orientações da 

SME - e do próprio Prefeito Jonas Donizette em lives nas redes sociais e da Coordenadoria de Nutrição 

em rede televisiva – de que bastava às famílias entrarem em contato com a escola que seriam 

contempladas nesta necessidade e, assim, estamos enviando sistematicamente ao NAED e à Conutri, a 

lista de nomes daquelas que nos procuram. 

 

No final do mês de abril recebemos a primeira lista de famílias contempladas com as cestas da Conutri 

e constavam apenas 10. No entanto, a demanda aumentava a cada dia, evidenciando a piora das 

condições de vida da nossa comunidade nesta pandemia. No mês seguinte conseguimos a inclusão de 

mais 83 famílias nas cestas disponibilizadas pela Conutri, mas novamente aumentou a lista de famílias 

carentes que nos contataram pedindo por cestas básicas e a terceira lista foi enviada com mais 57 

nomes. De lá para cá semanalmente enviamos nomes à Conutri, via NAED, de famílias que nos faziam 

pedido pelo recebimento de cestas básicas. Sabendo que as famílias estavam necessitadas e que a 

Prefeitura poderia demorar alguns dias para atender os pedidos das famílias, nossa equipe escolar se 

mobilizou e realizou ações solidárias para doar àquelas que não foram contempladas pelas cestas da 

Conutri. Desta forma, nossa ação solidária garantiu a doação de 236 cestas de alimento e 86 kits de 

higiene. 

 

Porém, neste mês de julho, estamos em uma difícil situação, em que 207 famílias que nos procuraram 

não foram atendidas em seu direito, mesmo a escola tendo mandado seus nomes sistematicamente 

desde o final de maio. Chegou a nós a orientação de que é necessária uma documentação 

comprobatória de cada família, em que se justifica por meio de declaração o porquê do pedido por cesta 

básica. Com a declaração essas famílias poderão ser contempladas, mas essa exigência acarreta em 

mais um obstáculo à segurança alimentar desses alunos que precisam se expor indo até a escola e 

assinando um documento, bem como mais uma sobrecarga de trabalho à nossa equipe gestora, 

atualmente com déficit de três cargos (sem um cargo de vice-diretor e dois cargos de Orientador 

Pedagógico). 

 

Desde maio enviamos, semanalmente, o pedido de mais cestas para atender a necessidade das 

famílias, entretanto, no mês de junho, apenas parte dessas famílias foram contempladas e somente 



com o kit hortifruti. Até o presente momento, não temos qualquer previsão para atendimento dessa lista 

e nos sentimos impotentes diante dessa situação de vulnerabilidade alimentar. Ao todo já enviamos 347 

nomes de famílias e alunos para receber a cesta básica, sendo que somente recebemos 140 cestas no 

mês de julho (entre lotes 1 e 2) para entregas. Por vezes, as famílias acabam responsabilizando a 

nossa equipe escolar por esta falta. Somos nós que respondemos por esta frustração, revolta e 

angústia legítimas das famílias dos nossos alunos, já que a fala oficial da prefeitura é de que “basta ir 

na escola e dar o nome” que a família será contemplada com uma cesta básica. 

 

Outro ponto que nos provoca indignação é a limitação de uma cesta por família, mesmo que esta seja 

composta por mais de um aluno matriculado nas escolas da rede municipal. Consideramos um descaso 

com a universalização ao direito de alimentação escolar. 

 

Nosso Conselho de Escola, sabendo das necessidades urgentes da nossa comunidade escolar, 

sentindo que nossa capacidade de arrecadação de doações para compra de cestas está diminuindo 

com os efeitos da pandemia no orçamento de todos e conscientes de que é dever da municipalidade 

garantir o direito à alimentação escolar para todos os alunos de nossa Rede Municipal, expomos aqui 

nossa insatisfação frente aos entraves e pedimos a inclusão dessas famílias e de outras que venham 

solicitar futuramente, nas entregas de cestas. Reivindicamos, também, uma entrega constante e 

sistemática, com divulgação prévia das famílias contempladas, pois nunca sabemos quando, quantas e 

quais famílias serão contempladas até o momento do recebimento das cestas básicas na escola, 

trazendo uma angústia para todos. É preciso agora sensibilidade, responsabilidade e ação da gestão 

municipal frente à dura realidade de seus alunos. 

 

Certos de que contaremos com a apreciação deste documento, aguardamos um retorno. 

 

Conselho de Escola da EMEF/EJA Edson Luis Lima Souto 

conselho.edsonlimasouto@educa.campinas.sp.gov.br 

  



Anexo 4. Análise dos dados objetivos do questionário virtual aplicado pelo Conselho das 

Escolas Municipais de Campinas às comunidades escolares da cidade durante o mês de Julho 

de 2020 

 

 

 



 

 



 

 



  



Anexo 5. Comentários de profissionais, estudantes e famílias ao questionário virtual aplicado 

pelo Conselho das Escolas Municipais de Campinas às comunidades escolares da cidade 

durante o mês de Julho de 2020 

 

Conselho das Escolas Municipais de Campinas - Agosto de 2020 

 

O que pensam as comunidades escolares de Campinas 

sobre a volta às aulas presenciais em setembro? 
 

Os comentários apresentados a seguir foram escritos por cerca de 3.450 pessoas que 

responderam a um questionário virtual do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, ao longo do 

mês de Julho/2020, para saber a opinião de trabalhadoras da educação, estudantes e responsáveis por 

estudantes que estudam nas escolas da cidade sobre a volta às aulas presenciais e o cumprimento do ano 

letivo.  

A última questão deste questionário continha um campo de resposta aberto com a seguinte 

instrução “Deixe aqui suas principais dúvidas e preocupações”. Organizamos as falas em ordem 

alfabética e excluímos aquelas que apareciam de forma duplicada. Não eliminamos respostas com erros 

gramaticais ou com escrita confusa mas trocamos nomes de estudantes, profissionais, escolas e familiares 

por “XXX”, pois nos comprometemos, nesta pesquisa, em mantermos os dados individuais preservados.  

Listamos abaixo as respostas desta última questão do formulário e destacamos algumas que 

consideramos mais representativas. Entendemos que as falas presentes neste documento contém 

sentimentos e expectativas importantes dos sujeitos que mais seriam impactados por iniciativas voltadas à 

retomada das aulas presenciais ainda este ano, os quais sinalizam que sentem-se inseguros devido à 

situação sanitária que vive a cidade.  

 

1. A aluna minha filha teve h1n1 no qual ficou 28 dias na UTI, não vou arriscar a vida dela 

já que terá somente 2 meses de aula, e será dias intercalados, ou seja, esse ano já já fechou 

e deveriam cancelar o retorno as aulas por segurança de todos . 

2. A cidade se encontra na fase vermelha é um dos municípios com mais números de casos 

do Covid. Só está atrás da Capital segundo informações. 

3. A comunidade é carente, moram a maioria delas com vários familiares na mesma casa 

(pais, irmãos, tios, avós). 

4. A conclusão desse ano letivo não servirá de base para o próximo ano por falta das 

aulas,mais perder um ano fará falta no futuro 

5. A contaminação do meu filho 

6. A contaminação entre os alunos 

7. A contaminação sem freio  

8. A creche tem função educacional, fazemos planejamentos, temos objetivos pedagógico em 

cada atividade desenvolvida, usamos os tempos e espaços em prol de um desenvolvimento 



social e cognitivo da criança, precisamos da interação, dos brinquedos, de um coletivo que 

com certeza, se perde com o retorno da forma que será. 

9. A criança não vai ter aquele cuidado todo de tá lavando as mãos toda hora 

10. A criança precisa do convívio dos coleguinhas de turma 

11. A criança ser infectada e passar o virus para os familiares , e um risco ter aula sem ter 

encontrado a vacina .Quem vai ser responsabilizar por esse ato insano ?? Se coloque no 

lugar do outro #empatiaetudo# #maisamorporfavor# 

12. A decisão q a escola tomar pra mim tá bom . 

13. A dificuldade na educação infantil é cumprir os protocolos sanitários e de distanciamento 

social,pois, o contato físico com as crianças e responsáveis é muito próximo. O retorno 

das aulas num momento seguro para as famílias e profissionais.  

14. A doença ainda é muito pouco conhecida. Além do risco de morte, há discussões sobre 

possíveis sequelas mesmo para pessoas que tiveram uma versão branda dela e mesmo que 

sejam jovens. Os tratamentos são ainda rudimentares, e não se descarta a possibilidade de 

que a imunidade dure pouco. 

15. A doença ainda está em todo lugar tenho mando de mandar meus filhos pra creche nesse 

momento não mandaria mesmo q volte as aulas  

16. A doença porque são crianças e não compreendem o grau de risco 

17. A dúvida do futuro, como as crianças reagiriam a volta das aulas se elas vão tomar 

cuidado conforme os protocolos de limpeza sozinhos 

18. A educação infantil ainda não recebeu o documento da comissão e do Conselho gestor. 

Todas as nossas discussões sobre volta às aulas, estão pautadas em nossas preocupações 

com a atual situaçao da pandemia e a fase em que nos encontramos nesse momento: fase 

vermelha. Para esta pesquisa, seria interessante perguntas direcionadas ao fundamental 

(que já tem um documento norteador) e, a educação infantil que de concreto só tem a fala 

da live do prefeito com a secretaria de educação. Ainda desconhecemos qualquer versão 

impressa, do documento feito pela comissão e pelo Conselho gestor 

19. A educação infantil é um espaço de interação, de laços afetivos( abraços, beijos, 

choros,etc ) compartilhamento de brinquedos, de ideias, de objetos.. , em que a exploração 

é inevitável. Um retorno que não respeite o que é a educação infantil e a sua ideologia, 

que deseja apenas colocar a criança isolada dentro de uma sala de aula, transformando o 

lugar antes querido por ela como em triturador da essência infantil, não tem sentido. A 

educação infantil deve ser respeitada como um espaço de interação coletiva e de vivencias 

infantis. 

20. A educação infantil e uma base da educação escolar,onde a família e os educadores juntos 

ajuda na formação do desenvolvimento das crianças. 



21. A Educação Infantil engloba interação e socialização, como deveremos proceder na volta 

às aulas para não comprometer o pleno desenvolvimento das crianças?  

22. A educação infantil não tem propósito pedagógico sem a interação entre as crianças. Os 

espaços, materiais e propostas são planejados para promover essa integração e não o 

contrário. Não existe número de profissionais suficiente para garantir os cuidados e a 

limpeza dos ambientes na rede pública. O risco de contágio é muito grande pois as 

crianças não têm autonomia no desempenho de funções relacionadas à higiene e auto 

cuidado. Haverá testes para os profissionais nas escolas? Como limitar o acesso à escola 

para as famílias que precisam trabalhar? Enfim, não apoio o retorno enquanto não seja 

possível resguardar o direito à vida, em primeiro lugar, dos profissionais e das crianças. 

23. A Educação infantil se baseia nas relações, segundo as diretrizes curriculares. Como 

pensar em acolher as crianças em salas amplas e ventiladas se não temos isso em nossa 

escola? Como oferecer as vivências e experimentações que envolvem proximidade e 

incluem os cuidados essenciais relativos a higiene, as trocas, alimentação, contato físico, 

uso compartilhado de brinquedos e objetos? Como será o momento da chegada e o 

acolhimento às famílias e crianças? Que critério usar para escolha de crianças que 

receberemos por dia de acordo com a proposta de frequência reduzida? Como manter 

nossa saúde física e mental diante de tantas preocupações que teremos no dia a dia, além 

de oferecer educação de qualidade para os pequenos? Necessidade de ouvir as famílias e 

esclarecer os riscos desse retorno sem a perspectiva de cura ou vacina para essa doença. 

Ainda não consigo entender educação infantil sem abraços, sem "colo", sem sorrisos 

(escondidos por máscaras), sem proximidade dos colegas, brincadeiras sem a exploração 

dos objetos usando a boca, o toque compartilhado. Um retorno nesse cenário será benéfico 

ou um risco a ser evitado?! 

24. A Educação Infantil voltará para servir de apoio à economia (local para crianças ficarem 

enquanto os pais trabalham) ou voltará para que os direitos da criança (desenvolvimento 

integral) estejam assegurados? Expor crianças a riscos fere seus direitos. 

25. A EJA tem muitos alunos pertencentes ao grupo de risco. 

26. A escola está preparada para redução de alunos na sala? Está preparada com a 

higienização? 

27. A escola estará preparada para ficar sem os professores, gestores e funcionários que fazem 

parte do grupo de risco? 

28. A escola estará preparada para receber os alunos ? 

29. A escola ira se responsabilizar com a higiene de CD criança? 

30. A Escola já tem um projeto de como será as voltas as aulas em meio a pandemia? Quais 

serão as medidas de proteção todos?  

31. A escola não tem estrutura para manter a escola limpa... imagina agora que os cuidados te 

que se dobrado  



32. A escola não tem terá o controle sobre o distanciamento das crianças  

33. A escola onde trabalho já está há algum tempo em um prédio adaptado..sendo assim já 

temos dificuldade com espaço. 

34. A escola precisa continuar fechada. Seria uma péssima ideia voltar nesse momento tão 

dramático. Com certeza, colocaríamos muita gente em risco. 

35. A escola que trabalho não tem condições de segurança para volta as aulas.Corredores 

pequenos, refeitório pequenos, falta de funcionários para limpeza constante de banheiros e 

sala de aulas. Como são crianças entre 7 a 10 anos não conseguiremos manter o 

distanciamento necessário que a própria Prefeitura Municipal de Campinas estipulou 

através de lei estadual. A contaminação será inevitável. Sou totalmente contra a volta as 

aulas. Campinas continua ainda tendo muitos casos de covid e os hospitais ainda lotados. 

36. A escola tem que ser um canal de vivências e construção de saberes. Como construir 

espaços de acordo com as recomendações sanitárias e que preserve também os direitos 

sociais e emocionais dos alunos, principalmente na educação infantil? 

37. A especificidade da Educação Infantil, será considerada? Quanto menor a criança maior a 

proximidade com adultos e outras crianças. Se a criança se recusar a usar máscara? Como 

evitar trocas de brinquedos? E o papel social de interação? Como faremos no refeitório 

com cada máscara de criança retirada da face? Como será feita a higiene de pés e mãos 

das crianças ao chegarem no ambiente escolar? E as famílias que insistirem em levar a 

criança todos os dias e não respeitar o revezamento? Terá um decreto que de subsídios aos 

professores Barrarem a entrada de crianças com sintomas gripais? Se iremos isolar as 

crianças em metros quadrados, qual será o papel da Educação Infantil? Voltaremos ao 

assistencialismo? 

38. A estrutura de trabalho com adolescentes é muito complexa neste momento, casos de 

riscos como ficam? 

39. A faixa etária da ed. infantil e as demais, precisam ser reavaliadas para o retorno ou não. 

40. A falta de equipamentos e internet de qualidade deve ser resolvida para atender com 

qualidade as demandas do ensino presencial mediando a recuperação de aprendizagem por 

meio de plataformas e ambientes virtuais. 

41. A falta de espaço pra tantas crianças juntas.... 

42. A falta de política de saúde e saneamento visando o combate à pandemia no âmbito 

nacional me leva a acreditar que no Brasil a superação do pico de contaminação é 

imprevisível e 2021 não será Seguro para aglomerações tbm 

43. A garantia de que o protocolo de segurança sanitária adotado não vai por em risco a saúde 

, principalmente dos professores, uma vez que, as salas de aula nas escolas municipais tem 

uma ventilação precária , devido às janelas serem basculantes, o que dificulta uma maior 

circulação de ar.  



44. A GRANDE PREOCUPAÇÃO É COM A VIDA DE CRIANÇAS E PROFISSIONAIS. 

ISSO DEVE SER A ABSOLUTA PRIORIDADE E O RETORNO SOMENTE 

QUANDO HOUVER COMO GARANTIR A SAÚDE DE TODOS NO QUE TANGE À 

PANDEMIA 

45. A higiene não é a adequada e o número de funcionários não será suficiente para a 

demanda do momento . 

46. A higienização dos banheiros será constante? Haverá mais profissionais para a limpeza? 

47. A ideia de um retorno para término do ano letivo de 2020, ainda esse ano é assustadora 

pelo risco que corremos (pensando no contágio pelo vírus) e pela defazagem das crianças. 

Terão realmente perdido 'o' ano, caso não tenham a oportunidade de cursar o que foi 

planejado para 2020, em 2021, com calma e respeito que todos e todas estudantes e suas 

famílias merecem. 

48. A infraestrutura do Colégio não permite espaços que favoreçam o distanciamento. As 

classe contém um número grande de alunos. 

49. A insegurança e maior que tudo , e sem segurança ,nada flui , por isso primeiro tratar da 

saúde , depois que eliminar este vírus maldito , tudo voltará ao normal , nossas crianças 

serão o futuro da nação , como podemos colocar em risco nossas crianças , o meu bem 

mais precioso que tenho na minha vida sao meus dois filhos , jamais aceitarei que vao 

para a escola ,sem nada ter terminado , Deus tome conta de tudo ! 

50. A insegurança em relação a saúde das crianças e de suas famílias e a disseminação do 

Covid 19, não vejo como a Prefeitura irá ter controle disso... Sendo que cada família tem 

uma história única e particular... 

51. A junção 2020/2021 só deverá ocorrer se não houver prejuízo de férias e recesso em 2021. 

Caso contrário, deverá ser concluído em 2020 com o mínimo necessário do currículo. Meu 

filho estuda (3° ano) numa escola (privada) em que a preocupação deles no momento, está 

sendo trabalhar o emocional das crianças e adolescentes, e no caso das crianças do F1, 

trabalhar o mínimo necessário do currículo, mas de forma a sedimentar esse conhecimento 

essencial (base), que será indispensável para dar continuidade ao próximo ano. 

52. A maior preocupação deve ser com a saúde e a vida. 

53. A maior preocupação é a importância que está se dando ao ano letivo e o total descaso aos 

alunos e todos os profissionais da escola. É inadimissivel nesse momento, em que o Brasil 

já passa a marca de 70.000 óbitos por Covid 19 e os governantes não se preocuparem com 

a VIDA. Estamos vivendo um contexto de devastação, desequilíbrio, perdas humanas. Por 

favor!!!! Chega de cumprir protocolos sem considerar a parte mais importante no 

processo: pessoas/gente. 

54. A maior preocupação é a segurança de todos 

55. A maior preocupação é de quererem passar as crianças de ano sem eles terem aprendido o 

conteúdo de cada série,lá na frente vai fazer falta passar sem aprender. 



56. A maior preocupação é o aumento do contágio da covid com o retorno das atividades 

presenciais nas escolas 

57. A maior preocupação é referente a volta às aulas sem a imunização através da vacina. 

58. A maior preocupação é um retorno das atividades escolares antes da vacina. 

59. A maior preocupação é voltar a trabalhar e de repente trazer vírus para as pessoas do 

grupo de risco q estão em casa. Creio q a área da educação não tem condições sanitárias 

para retorno. As crianças não tem condições de se cuidarem para manter protocolos de 

saúde. O q resume ainda é incerteza, medo e insegurança .  

60. A maior preocupação neste momento, além da preservação da saúde dos meus familiares 

que estão em período escolar, mesmo cumprindo os protocolos de segurança, é a perda de 

conteúdo e aprendizagem neste ano, uma vez que, mesmo com as aulas on-line, não são 

supridas todas as dúvidas e anseios que em aulas presenciais dão. 

61. A maioria dos pais estão nos falando que não irão ou não querem mandar os filhos para a 

escola este ano, mesmo que a escola volte em setembro. Como faremos com as crianças 

que estão em idade obrigatória, com 4 anos ou mais? 

62. A minha dívida e se eles vão conseguir a vacina logo  

63. A minha dúvida é como crianças de 6 anos vai manter a distância permitida umas das 

outras 

64. A minha dúvida é que minha filha retorne as aulas com a probabilidade de se contaminar  

65. A minha dúvida é... seria possível manter distanciamento entre crianças? 

66. A minha escola possui muitos funcionários de risco então se voltarmos não teremos 

pessoas suficientes da limpeza e segurança. As salas são muito pequenas mesmo para até 

35%. Muitos alunos possuem irmão e mesmo se não for o dia do aluno ir a escola a mãe 

com certeza irá enviar o aluno com irmão e se vários forem fora do seu dia, que é hábito 

da comunidade, onde irão ficar se forem de transporte público? São várias questões a 

serem abordadas que não estão sendo discutidas. 

67. A minha filha é do grupo de risco , ela tem asma , como vai ser isso. Não concordo com 

retorno das aulas presenciais, pois os casos de covid19 só sobe, será um risco pra nossas 

crianças.  

68. A minha filha faz parte do grupo de risco(asmática) então Até não ter una solução 

definitiva para o vírus ela não volta  

69. A minha filha mesmo fazendo as tarefas em casa não aprendeu nada,e se Nei passou essa 

pandemia como agente vai deixar os filhos ir escola correndo risco de pegar essa doença. 

70. A minha filha tem Quase 4 anos não tem noção do que uma pandemia como ela irá se 

cuida sozinha na escolinha, levo ela na escolinha de transporte público mas um período 



para minha filha e para mim, na escolinha tem um grande fluxo de pessoas 

71. A minha filha, é de risco, ela e asmática tem várias alergias,e problema de saúde.Então se 

voltar às aulas, não mandarei, até tudo ficar normal.Até mesmo porque tenho um filho 

especial também,ele é de risco.Obrigada. 

72. A minha maior preocupação é a postura dos responsáveis em relação a participação 

efetiva na orientação para os filhos para a realização das atividades.... Deixar a 

responsabilidade somente para a Escola...fica bem difícil....cada um assume o seu papel... 

juntos família e comunidade escolar...iremos conseguir aos poucos diminuir o tamanho 

prejuízo causado pelo covid....temos que acolher sim! Mas e a parte do estudar.... será que 

todas as famílias estão com problemas de acesso? Acredito que temos que repensar o 

nosso modelo de Educação pública..... somente assistir? Nesta quarentena, fica muito mais 

claro....a desigualdade na educação 

73. A minha maior preocupação é nós adultos sabemos usar a máscara não podemos nos 

abraçar e se as crianças voltarem prá creche não vão ficar de máscaras e nem ficar longe 

dos amiguinhos a primeira reação deles vai ser abraçar as tias e os amigos 

74. A minha maior preocupação é o retorno sem estarmos imunes ao vírus. Preocupa-me 

também, principalmente na educação infantil, o trabalho com isolamento num nível de 

ensino onde um dos principais meios de aprendizado é a socialização. 

75. A minha maior preucupacao e essas crianças passarem de ano sem ter estudado muitos 

perderam seu primeiro ano crucial e quando se entra na escola e aprende a ler escrever . 

76. A minha não volta em hipótese nenhuma 

77. A minha opinião neste momento que so vem aumentando o número de casos. ru acho que 

as crianças devem estudar em cada pois sm primeiro lugar saúde .pois se as aulas voltarem 

dm Setembro as minhas filhas nao irão.  

78. A minha preocupação ao retorno , pq meu filho é Asmático  

79. A minha preocupação é as crianças que tem problemas respiratórios e outros tipos de 

doenças é também os profissionais que são de riscos. 

80. A minha preocupação é com a saúde dos alunos,pois enquanto não tiver uma vacina,ou 

me sentir segura em mandar meus filhos pra escola eu prefiro que fiquem em casa.E ao 

estudo em si,se for cursado dois anos juntos 2020/2021, não vai sobrecarregar de 

informações os alunos?Porque pouco se tem aprendido com aulas online,por mais 

esforços que os professores estão tendo,eles perdem o interesse nas aulas.As questões e 

matérias dadas para ser enviadas para os professores poderia ser em forma de material de 

apoio,pro aluno responder e levar numa dada marcada para entrega nas escolas para os 

professores avaliarem. 

81. A minha preocupação é com as crianças de até 2 anos sem máscara, como será ? 



82. A minha preocupação é com o ensino a distância que não se compara ao presencial, e 

como vai ficar todo esse conteúdos perdido. 

83. A minha preocupação e eles ficarem muito tempo com a máscara e eles não vão conseguir 

ficar longe dos amiguinhos e como vão fazer a higienização correta acho que as crianças 

não estão prontas pra voltar ainda . 

84. A minha preocupação é no bem estar dos meus filhos 

85. A minha preocupação é o covid 19....não podemos por nossas crianças em risco 

86. A minha preocupação e pq as crianças não que estudo em casa e a gente que trabalha não 

sabe mais que fazer 

87. A minha preocupação e que esse ano nao teve aula e minha filha nao aprendeu quase nada  

88. A minha preocupação é que esse ano vai ser um ano perdido para as turma de aluno ,por 

causa dessa pandemia.  

89. A minha preocupação é que esse vírus não está estabelecido ainda  

90. A minha preocupação é que estávamos ainda na zona vermelha , e pra mandar as crianças 

para escola vai ser difícil , porque em casa eles estão fora do foco dá pandemia e eles 

voltarem nesse momento que estamos passando pode até ocorrer das crianças fica doente , 

ele são muitos pequenos eles não tem a responsabilidade de usar máscara e fica com esse 

cuidado ,em casa agente que é adulto tem esse cuidado com eles de lavar as mãos passar 

álcool mais na escola é difícil até mesmo para as professoras . 

91. A minha preocupação é que meu filho tenha muita dificuldade na escola no próximo ano 

no aprendizado  

92. A minha preocupação é que;esse ano praticamente ja foi perdido todo o conteúdo e tempo 

que a criança teria seria no início desse ano.e outra criança corre,põem a mão na boca,nos 

olhos,abraça o amiguinho não vamos ter controle sobre eles,de que eles irão seguir as 

regras de manter o distanciamento e de outras coisas. Na minha opinião eles vão sofrer 

muito pois para uma criança crescer e aprender é preciso espaço brincadeiras e tudo mais. 

Criança tem a ser criança! !!  

93. A minha preocupação é referência a convivência com outras crianças mesmo, porque e 

impossível isolamento de crianças em escola  

94. A minha preocupação e referente ao retorno as aulas porém na minha casa tem grupo de 

risco , 

95. A minha preocupação e se a escola vai estar preparada pra receber os alunos nas aulas 

presenciais.  

96. a minha preocupação é sobre as medidas sanitária que serão tomadas pela prefeitura caso 

volte as aulas? já tomei este ano como perdido,não acho que é obrigação dos professores 



resolver esta situação, espero que a prefeitura seja prudente com a vida das crianças. 

97. A minha preocupação é sobre as normais fundamentais para o combate a esse novo vírus 

pois eles(crianças)não tem consciência do risco que esse vírus traz para todos nós...eu 

tenho a minha filha no 6 ano e meus outros no CEMEI... 

98. A minha preocupação é sobre o ano letivo eu prefiro que es façam 3 ano 2020 que façam 

em 2021 de novo 

99. A minha preocupação é sobre o bem estar de todos. E gostaria de saber quais os cuidados 

que todas as escolas vão tomar. Eu sei que na escola onde minha filha estuda todas as 

normas de segurança e higiene vão ser tomadas. Até pq a escola é bem preparada e limpa. 

Mas e as crianças da rede Municipal e Estadual? Visto que muitas famílias não tem 

condições para uma alimentação saudável quando mais para itens de higiene. 

100. A minha preocupação é somente com saúde dos alunos e os profissionais 

envolvidos  

101. A minha preocupação e voltar as aulas e a contaminação aumentar ,isso precisa ser 

considerado  

102. A minha preocupação mesmo é a preservação da vida neste momento em que 

estamos vivendo. 

103. A minha preocupação qto ao retorno as aulas, sabendo- se que Campinas voltou ao 

estágio vermelho e o grande aumento de pessoas contaminadas, como vai ser possível 

isso, já que as crianças acabam se preocupando menos com o distanciamento e os 

cuidados necessários. 

104. A minha preocupação, é sobre conseguir manter o distanciamento, entre os bebês, 

e também se teremos os materiais de segurança necessário , o suficiente, como luvas, 

álcool gel, máscaras, nas escolas públicas.  

105. A minha principal duvida é como deve ficar o Enem e esse ano em si. Acho 

importante apresentarem um protocolo organizado com datas 

106. A minha principal preocupação é o meus filhos ficarem ausente do meio escolar 

por causa da aprendizagem 

107. a minha principal preocupação é o retorno ainda este ano sendo que a pandemia 

não acabou ainda e os casos de contaminacao ainda estão elevados  

108. A nossa secretária de educação deu uma entrevista (G1 dia 08/07/2020) falando à 

população que as crianças voltariam para as escolas e não usariam o parque . Ou seja, o 

lugar mais arejado que temos e onde as crianças mais necessitam estar nesse momento 

(livres, socializando). Se não pode usar parque , como poderá usar sala de aula? Como 

poderíamos retornar sem condições de cumprir protocolos mínimos de segurança sanitária 

e de saúde ? Ela deve prestar esclarecimentos sobre essas falas públicas e ouvir os 

professores. 



109. A omissão da prefeitura em relação às cestas básicas não atentendo todas as 

famílias.  

110. A organização dos fatos 

111. A pandemia ainda está com níveis muito elevados de mortes e contágio. Creio que 

é muito perigoso expor crianças em fase de desenvolvimento comportamental a situação 

de extrema insegurança. 

112. A pandemia está estável num grau muito preocupante e não diminui. Nem vai 

diminuir com esse pseudo isolamento. Preocupante mandar alunos e professores para a 

escola. 

113. A pergunta e preocupação que nao se cala. 

114. A PMC exige a produção de materiais e a organização de meios para manutenção 

de vínculos com a família e disse, no meio da pandemia, que iria pagar apenas o tdc e o tdi 

(3 horas semanais), além de ter colocado todas as docentes da ed. Infantil como afastadas 

em nossas frequências, enquanto trabalhamos muito!! Lamentável e revoltante essa 

situação  

115. A prefeitura coloca que com o retorno das atividades presenciais, haverá ensino 

híbrido (presencial e remoto), mas dará condições ao professor para isso? Trabalharemos 

em dobro?  

116. A prefeitura e a escola estão preparadas para o possível retorno? Como a escola se 

organizará para que a segurança dos alunos sejam garantidos? 

117. A prefeitura fornecerá avental para profissionais, luvas e máscara cirúrgica para 

funcionários? 

118. A prefeitura providenciará a vacina para funcionários e alunos da escola assim que 

estiver disponível? 

119. A preocupação é em relação as crianças pequenas. Impossível falar em 

distanciamento social com as crianças. Elas gostam de brincar, interagir com outras 

crianças, correr. 

120. A preocupação é o contato direto entre os alunos, e nem todos estão tomando as 

devidas precauções.  

121. A preocupação é quanto ao retorno dos bebês e crianças pequenas, uma vez que 

será impossível o distanciamento social, já que essa fase se caracteriza pelo aconchego, 

colo, troca de fraldas, mordidas, conhecimento do mundo pela boca, chão, troca de 

brinquedos etc; 

122. A preocupação é que já estamos no mês de julho e Campinas voltou para o 

vermelho. E mesmo com todas os cuidados necessários creio que em dois meses não 

estaremos em condições seguras para receber as crianças. Além de que não foram 

discutidos os protocolos intersetoriais de forma coletiva. 



123. A preocupação é somente a saúde! 

124. A preocupação maior mesmo é referente a limpeza, eles são crianças pequenas, 

não entendem que sempre tem q passar álcool em gel, se cuidar. 

125. A preocupação maior no momento é em relação à saúde das nossas crianças e 

também com a saúde e proteção dos professores e funcionários, caso haja um possível 

retorno presencial das aulas! 

126. A preocupação são os alunos de 9° ano, pois muitos estavam na preparação para 

vestibulinhos de escolas técnicas. Para estes, deveria existir um trabalho de recuperação 

intenso para não retardar uma etapa importante. 

127. A preocupação sempre está sendo do contato das crianças entre si e com os 

adultos. O risco de contaminação será alto e seguir os protocolos com crianças pequenas 

não é fácil.  

128. A previsao de volta e para setembro . ..eu penso que ja foi o ano...deveria pensar 

em volta ano q vem ate pq as criancas estao fazendo exercicio em casa ...e ainda existe 

corona virus esse e o problema. 

129. A primeira resposta ao não retorno é pq as crianças são mais difícil de controlar a 

higiene e o distanciamento. 

130. A principal dúvida é se a volta trará uma segunda onda da covid levando para 

familiares,profissionais da educação e da escola tendo em vista a idade das crianças e a 

impossibilidade de isolamento... 

131. A principal preocupação é com a saúde dos envolvidos da comunidade escolar e 

em segundo com a garantia do acesso de todos os alunos à educação não presencial. 

132. A principal preocupação e com ensino que não está fácil mas em casa estou 

podendo estar próxima e ajudo nas dúvidas e a saúde e prioridade sendo que estamos 

guardando a quarentena 

133. A principal preocupação é em relação a segurança de alunos, professores e 

funcionários. Os espaços da escola são pequenos, pouco ventilados. Salas com vitrôs 

pequenos, refeitórios com mesas comunitárias e bem próximas, bebedouros e banheiros 

próximos e inadequados para o distanciamento. 

134. A principal preocupação é por ser criança de 2 anos e eles não tem a consciência 

igual a nossa que sabemos o que não podemos tocar, devemos usar máscaras. Crianças 

pequenas não consegue ter esse cuidados, prefiro não voltar as aulas este ano para mini 

maternal /ed infantil pois todo cuidado é pouco. Até essa situação se estabilizar de vez é 

melhor não ter a volta as aulas. 

135. A principal preocupação é que a idade dele as crianças ainda não têm maturidade 

para ficar de máscara todo período ou tomar as outras medidas de prevenção. Quando 

verem os amigos vão querer brincar sem pensar em danos futuros. 



136. A princípio, não se poderá usar os parquinhos, então os bebês ficarão fechados o 

tempo todo na sala? Na minha unidade escolar a ventilação das salas de aula é péssima, 

mesmo em dias frios é preciso usar ventiladores pois não há corrente de ar natural. Isso é 

adequado para o momento que enfrentamos? 

137. A prioridade nesse momento é a vida dos nossos filhos. 

138. A questão anterior na se aplica a es. Inf 

139. A questão da higienização necessária, é outro ponto . Sabemos que não ocorrerá da 

maneira adequada; a ida ao banheiro dos alunos ao meu ver é outro ponto importante, 

quem estará lá pra ver o que alunos de diferentes salas estão fazendo sem vigilância, e sem 

vigilância mesmo porque nas escolas não temos inspetores de alunos... 

140. A QUESTAO DA VOLTA PREOCUPA POIS HAVERA 

AGLOMERAÇOES,CRIANÇAS NAO SABEM DO PERIGO DAS DOENÇAS...... 

141. A questão de desconsiderar esse é: como ficaria o pagamento das mensalidades 

pagas em 2020? 

142. A questao do aprendizado do meu filho pois ficou muito tempo em casa e o ensino 

nao e a mesma coisa, o que pode atrapalhar muito ele e todos os estudantes. 

143. A questão do retoprno deve se dar a partir de uma discussão mais ampliada, 

principalmente em se tratando dos agrupamentos 1 e 2. 

144. A questão dos banheiros não se restringe somente aos alunos, tudo na escola é 

coletivo, o banheiros são compartilhados por professores e funcionários durante todo o 

tempo. 

145. A questão é nem bem chegaram e já aconteceu a pandemia seria muita loucura 

fazer junção sendo que nem se quer na íntegra iniciaram o ano letivo tem que ser excluido 

este ano letivo ,se é que isso pode ser falado . 

146. A rede municipal de Campinas tem tantas deficiências materiais, estruturais e de 

pessoal já normalmente, que duvido que terá estrutura, materiais e pessoal suficientes para 

manter todas as medidas sanitárias necessárias para um retorno segudo no pós-pandemia. 

Retornar em setembro seria algo pensável apenas em uma melhora muito significativa, 

mas o comportamento atual das pessoas, que não usam máscara corretamente na rua, saem 

desnecessariamente e etc., indica que isso não vai acontecer. 

147. A rede municipal deveria dar continuidade ao ensino como a rede estadual fez. 

Prejuízo ao ensino. 

148. a rede municipal tem condições de oferecer segurança as crianças e funcionários? 

quais atitudes serão realizadas? 

149. A respeito das crianças que tem doenças cronicas como bronquite e renite poderao 

permanecer em casa? 



150. A responsabilidade no retorno deve ser da Equipe. As atividades e dinâmicas do 

tempos e espaços devem ser discutidos e não atribuído exclusivamente ao replanejamento 

do professor. Os alunos usam materiais coletivos! Como fazer? Obrigada. 

151. A resposta da pergunta acima depende de vários fatores. Acredito que a 

formulação da pergunta poderia ser mais específica. 

152. A saúde das crianças e dos profissionais  

153. A saúde das crianças em primeiro lugar cm certeza  

154. A saúde das crianças, professores e suas famílias vem em primeiro lugar! 

155. A saúde dele 

156. A saúde em primeiro lugar 

157. A saúde nesse momento é mais importante que o ano letivo 

158. A segurança com relação a saúde é de extrema importância, todos os envolvidos 

devem seguir rigorosamente os protocolos. Deverá ter uma ampla divulgação das regras 

para a comunidade com relação ao retorno escolar. 

159. A Segurança das crianças  

160. A segurança do meu filho é mais importante pra mim no momento. 

161. A segurança dos profissionais da comunidade escolar, dos familiares e das 

crianças (estatisticamente menos afetadas pela pandemia) devem ser soberana a todo o 

resto recuperável em calendários futuros. 

162. A situação sanitária não se encontra controlada, portanto um retorno às aulas 

presenciais agravaria ainda mais a crise. Devemos prezar pela vida e saúde dos estudantes 

e das famílias! 

163. A tecnologia tem sido muito a nosso favor nesse momento e temos que nos armar 

com esta continuando a usa- Las a favor da proteção da saúde dos alunos e dos 

professores e familiares de ambos.portanto não deve ser desvalorizado o que estamos 

fazendo nas plataformas com as atividades trabalhadas em consenso com a realidade 

atual.estas atividades tem seguido um consenso dada a situação. 

164. A teoria de protocolos sanitários pra retorno as aulas é bom, na prática tudo 

funciona diferente dentro de uma escola. A escola enquanto espaço de socialização fora do 

ambiente escolar perde o sentido, pois diversos ambientes estarão inutilizaveis por um 

tempo assim como a interação social entre as crianças..... 

165. A transmissão do vírus e a higiene local 



166. A transmissão nessa região ainda é muito grande e o retorno às aulas seria um 

contrassenso. 

167. A única coisa que importa agora é a saúde principalmente das nossas crianças e 

acho que as aulas devem voltar só quando tudo se normalizar não devemos colocar a vida 

das crianças em risco por um ano que pode ser recuperado depois. A vida não dá pra 

recuperar. Só espero que se a decisão for pra que realmente as aulas retornem não seja 

obrigatória pois por mim esse ano já é um ano perdido e eu não pretendo mandar meus 

filhos pra escola. 

168. A Única preocupação é que se retornarem as aulas as famílias ao primeiro sinal de 

sintomas não mandem seus filhos pra escola, acho que minimiza a transmissão de 

qualquee vírus. 

169. A única questão em relação a junção 2020/2021 é que não deveria haver uma 

sobrecarga aos alunos, acho que deve haver a junção mas a mesma deve ser de forma 

gradual e dentro dos padrões de idade de cada ano letivo, inclusive, se for necessário, 

poderia ainda haver um complemento do ano de 2020 também em 2022, sendo fracionado 

esse ano em 2021 e 2022 já que os respectivos anos letivos terão o seu conteúdo na 

íntegra, assim esperamos. 

170. A vida 

171. A vida da minha filha é mais importante, eu não vou colocar a vida dela em risco 

de forma alguma, então esse ano ela não retornará a creche. 

172. A vida vem em primeiro lugar. Vamos proteger crianças e familiares! 

173. A vida, segurança e saúde dos meus filhos são mais importantes do que o ensino. 

Pois este posso fazer com eles em casa como era antigamente em muitas casas. O 

problema é a falta de amigos que ele sente muita falta. 

174. A volta ao trabalho a rotina é necessário.mas devemos fazer com o máximo de 

proteção. para que não acha propagação dessa pandemia e para que não acha um colapso 

na saúde. 

175. A volta as aulas devem acontecer em dias alternados 

176. A volta as aulas representante alto risco de contaminação 

177. A volta às aulas sem vacina!! 

178. A volta da criança nesse ano,sem a vacina contra o coronavirus é muito perigo. 

179. A volta das aulas coloca as crianças, funcionários e família em risco. 

180. A volta dos alunos as aulas sem a finalização da pandemia 



181. A XXX tem problema respiratório e de maneira alguma poderá voltar a escola pois 

é área de risco e não me sinto segura para uma criança ter os cuidados necessário da 

Covid...enquanto eu puder decidir ela não volta pelo menos até ter certeza de algo seguro 

tipo vacina...prefiro que ela fica sem estudar um dia isso acaba e ela volta a 

estudar,melhor de que ir pra escola e ficar doente... 

182. A Yasmin tem problema respiratório e de maneira alguma poderá voltar a escola 

pois é área de risco e não me sinto segura para uma criança ter os cuidados necessário da 

Covid...enquanto eu puder decidir ela não volta pelo menos até ter certeza de algo seguro 

tipo vacina...prefiro que ela fica sem estudar um dia isso acaba e ela volta a 

estudar,melhor de que ir pra escola e ficar doente... 

183. Abordagem de procedimentos para as famílias ( higiene, revezamento, 

conscientização, etc ). 

184. Acho arriscado voltar as aulas nessa situação  

185. Acho complicado o retorno pois a Pandemia não esta controlada e não tem como 

controlar as crianças. Sendo que tem pais que não se cuidam quem dira de suas crianças. E 

como seria controlado e os cuidados dr contatos entre as crianças. Não concordo com o 

retorno neste momento. 

186. Acho complicado pensar em um possível retorno diante de inúmeras incertezas, 

visto que nosso trabalho esta diretamente ligado a educação infantil, onde é impossível 

deixar uma criança (bebê) se alimentar , ir ao banheiro sozinho sem auxílio de um adulto 

entre outras questões!!! É importante pensar na saúde profissional tb!! 

187. acho de tive o retorno das aulas deve ser com segurança 

188. acho desnecessário o retorno as aulas neste momento pois crianças de 1 a 4 anos é 

impossível evitar contato ou distanciamento social 

189. Acho difícil avaliar a possibilidade de retorno com grande antecedência. Acho 

válido planejar mas impossível dizer se concordo ou não em voltar as aulas em setembro 

sem saber como estará a situação do vírus em nossa cidade. O ideal seria aguardar o 

desenvolvimento da vacina. 

190. Acho importante o retorno ás aulas, porém como a minha filha é ainda da 

educação infantil agrupamento 1, é preocupante devido a imunização das crianças desta 

idade. Como manter distanciamento das demais crianças, monitores e professores, 

acredito que é impossível, mesmo tendo todos os protocolos de segurança sanitária. 

191. Acho importante que a mesma decisão contemple as redes públicas e privadas, 

pois tenho a impressão de q os alunos da rede pública sempre acabam prejudicados.  

192. Acho importante que haja o adiamento de todas as provas de seleção e vestibulares 

do Brasil. 

193. Acho inapropiado mandar as criancas pra escola,onde nao sabem manter 

distanciamento social,correndo assim riscos de se contaminarem,ja q ainda nao existe uma 



vacina. 

194. Acho loucura a não utilização do parque, espaço aberto que permite afastamento 

entre os indivíduos. Seria melhor realizar adaptação destes espaços interditando caixas de 

areia, colocar algum tipo de piso e realizando higienização dos brinquedos nós intervalos 

entre trocas de turma. 

195. Acho melhor esperar o termino da epidemia tenho medo das minhas filhas se 

contaminarem 

196. Acho melhor ficar em casa e deixar pro ano que vem voltar tudo normal 

197. Acho melhor perder o ano escolar do Q perder a vida  

198. Acho mto perigoso principalmente com a educação infantil. 

199. Acho muito arriscado esse retorno 

200. Acho muito arriscado o retorno das aulas. E mesmo que decidam retornar, que os 

pais que puderem ficar com os filhos em casa, que seja dada essa opção! 

201. Acho muito cedo ainda as crianças retornarem as aulas. Visto que ainda não se tem 

um remédio uma vacina para imunizar não só as crianças como a população toda. 

202. Acho muito imprudente o retorno das aulas este ano, pois aumenta muito o risco 

de contaminação em uma sala de aula de bebês, onde tudo eles colocam na boca e 

necessitam de colo para se acalmar. 

203. Acho muito precose a volta à aulas do agrupamento 1 e 2 pois eles não conseguem 

manter a distância necessária são muito pequenos ainda 

204. Acho perigoso 

205. Acho precipitado ainda  

206. Acho precipitado o retorno, principalmente na Educação Infantil, cujo contato é 

essencial, mesmo para as crianças maiores. Fico entristecida de saber que as crianças não 

poderão ir ao parque (pelo qual estão muito ansiosas), não poderão compartilhar 

brinquedos, materiais, ficarão distantes umas das outras. Por mais que o professor tenha 

um olhar atento, vai ser difícil administrar os protocoles de higiene, máscara, etc.  

207. Acho precoce, as aulas em setembro,muitas crianças juntas,sem noção de 

cuidados,que 

208. Acho q a familia deve poder optar se deseja que a criança curse em 2021 o mesmo 

ano em q estava matriculada em 2020. Acho q unir 2020 com 2021 vai ser muito 

cansativo e com pouca qualidade. 



209. Acho q esse ano foi perdido para os alunos sou a favor de fazer o ano letivo ano q 

vem denovo para não prejudica -los. 

210. Acho q nao da pra cojitar a possibilida de volta ainda 

211. Acho q não deve voltar as aulas ..deveria cancelar este ano letivo ..nao tenho 

segurança em mandar meu filho p escola ,mesmo voltando as aulas não mandarei ..muitas 

vidas sendo perdidas por um vírus..pq então mandar crianças p escola sendo q não sabem 

se cuidar com o virus ..minha opinião é está..nao mando p escola.  

212. Acho q os principais conteúdos deverão ser reaplicados em 2021, mas sou contra a 

anulação do ano letivo de 2020 

213. Acho q pra creche é complicado as volta as aulas,pq as crianças são mto afetivas e 

nesse momento fazer elas não se abraçarem tá difícil de controlar 

214. Acho que a Escola deverá voltar só ano que vem, sem repetir a série. 

215. Acho que a escola deveria ter feito um grupo de whatsapp por sala e enviado 

sugestões de atividades diárias. Isso ajudaria a nós mães de melhor desenvolver nossos 

filhos. 

216. Acho que a escola não terá meios de manter e garantir os protocolos com os 

alunos, por falta de verba, de recursos humanos (já possuem déficit de funcionários ). 

Imagino que será estressante e desgastante ao extremo o ambiente de trabalho para os 

realmente responsáveis. 

217. Acho que a volta da criança na escola ou não deve ser uma escolha dos pais 

218. Acho que aquelas crianças, com uma dedicação melhor, deveria passar por uma 

provinha 

219. Acho que as aulas não devem voltar esse ano pois se voltar, poderá aumentar ainda 

mais os casos de covid 

220. Acho que as aulas não deveria volta esse ano pois está muito perigoso por quanta 

da pandemia e as crianças não consegue ficar de máscara e pelo jeito até setembro não irá 

acabar isso, eu não vou mandar meu filho pra escola se voltar as aulas pois eles coloca as 

coisas na boca pega de outras crianças então eu tenho medo.  

221. Acho que as aulas não deveriam voltar mais esse ano  

222. Acho que as aulas precisam voltar ainda este ano...pois somos pais que trabalham 

e temos a rede municipal escolar para nos ajudar ! 

223. Acho que as aulas só deveriam retornar casa a situação tivesse bem controlada 

224. Acho que as crianças não aprenderam nada esse ano,pois não teve aula.por. Eu 

acho melhor que o aluno faça a mesma série no próximo ano.pois as aulas online não 



ensina as crianças do primeiro ano a ler e nem escrever e também a desigualdade 

infelizmente ainda existe em nosso país...e referente a isso nem todos tem acesso a 

internet.mesmo que alguns alunos ganharam o chip nem todos tem um aparelho de 

celular..e pensando na educação das nossas crianças e melhor recomeçar no próximo ano. 

225. Acho que as crianças que as mães e pais trabalham fora, que não tem como deixar 

as crianças bem acomodadas com parentes próximos, essas crianças sim deveriam voltar 

pra escola, deveria fazer uma análise, pois conheço algumas crianças que estão, 

infelizmente jogadas , sem cuidados necessários em escolas improvisadas ( casas sem 

nenhuma condição pedagógica) com varias outras crianças. Meu caso em particular, eu é 

meu marido ambos trabalhamos fora de casa, porem tenho minha sogra que tem a 

disposição de cuidar muito bem dela. Espero ter ajudado.  

226. Acho que as escolas não preparadas para receber os alunos nessa epidemia  

227. Acho que com um pouquinho de força de vontade dos pais, nossos filhos 

conseguem terminar esse ano e o próximo tudo junto!!! Não quero que meus filho seja 

prejudicado na idade escolar 

228. Acho que deve permanecer as notas que já foram dadas em provas Ja feitas esse 

ano, que podem ser utilizadas ano que vem. 

229. Acho que devemos nesse momento prezar pela saúde, não somente das crianças 

como todos envolvidos professores, gestores, país e familiares. 

230. Acho que deveria esperar que realmente a doença esteja equilibrada. .. 

231. Acho que deveria ter sido algo mais arrumado .  

232. Acho que deveria voltar as aulas porém seguindo todas as precauções necessárias  

233. Acho que devia fazer novamente a quinta serie 

234. acho que devido ao cenário que estamos vivendo, as crianças devem seguir com o 

estudo em casa e a programação de conteúdos deste ano inclusos na série do ano q vem. 

235. Acho que é impossível crianças entre 2 e 3 anos não terem contato umas com as 

outras , acho que se às aulas retornarem este ano será um caos. As crianças não 

conseguem se higienizar corretamente e não ficam de máscara o tempo todo. 

236. Acho que é um risco que podemos evitar sem grandes traumas e perdas para todos. 

237. Acho que enquanto não houver uma vacina não tem como a voltar as aulas 

238. Acho que esse ano as crianças pequenas de não devem retornar às aulas  

239. Acho que esse ano deve ser desconsiderado e todos refazerem o ano letivo. Minha 



filha com certeza deixarei reprovar e começara novamente o oitavo ano em 2021.  

240. Acho que esse ano deveria ser anulado, as crianças não aprenderam nada  

241. Acho que esse ano deveria ser encerrado e ano que vem voltamos a ver como fica 

as aulas 

242. Acho que esse ano foi um uno perdido  

243. Acho que esse ano não deveria voltar as aulas é o risco muito grande pras crianças  

244. Acho que esse ano não tem como retorno das aulas presenciais, e no caso de voltar 

a segurança de que todos os meios de precaução seria realmente aplicado. 

245. Acho que esse não seja considerado pr aprovação. E para que tds aprevinan a 

saúde dos funcionarios , alunos e de seus familiares 

246. Acho que está muito difícil está situação.  

247. Acho que estamos em uma situação difil em campinas e volta as aulas presenciais 

e expor demais as criança  

248. acho que este ano devera ser cursado en junção 2020/2021 

249. Acho que este ano deveria ser anulado pelo vem de todos os estudantes do país e 

em 2021 eles retomam as aulas no ano matriculados em 2020.  

250. Acho que na sala devem ficar menos crianças  

251. Acho que nao deve voltar as aulas agora. 

252. Acho que não deve voltar as aulas presenciais até termos a vacina contra essa 

pandemia. Ou tem que dar as aulas por vídeo ou da o ano letivo como perdido  

253. Acho que não deveria retornar pelo motivo do covid está forte na nossa região 

254. Acho que não deveria ter férias no ano de 2021 para os alunos, para recuperar o 

tempo perdido. Em casa os alunos não aprendem como deveria. 

255. Acho que não deveria voltar as aulas, pois ja perdeu o ano mesmo. E se voltar meu 

filho não irá, pois ele tem contato com a avós que são doentes e tenho medo.... 

256. Acho que não é viável voltar às aulas sendo que final de novembro grande parte já 

entra de férias.  

257. Acho que não estamos preparados para a volta as aulas presenciais ,acho que 

temos que nos precaver para o próximo ano começar certo é corrermos atrás do tempo 

perdido ,são muitas mortes ainda acontecendo as pessoas sem isolamento social, não 



sabemos onde cada família de cada aluno frequenta é convive acho um risco muito grande 

pois a tacha de morte cada dia só cresce 

258. Acho que não estaremos seguros a esse vírus e mesmo fazendo rodízio de alunos 

não irá adiantar. 

259. Acho que não seria a hora de retornar pois o ano letivo se recupera,porém vidas 

não,seria muito complicado para todos  

260. Acho que não seria suficiente pra ser analisado em questão de aprovação do 

próximo ano, porque a minha filha está no 4° ano e não viu nada sobre e ano que vem se 

for para o 5° ano não conseguirá acompanhar, prefiro que ela faça o 4° ano novamente em 

2021 do que reprovar no 6° ano porque não teve bom aproveitamento no 4° ano e no 5° 

ano, sou a favor do cancelamento do ano letivo de 2020 

261. Acho que não tem que volta as aulas este ano sem está vacina e outra às crianças 

fica sempre doentes este vírus não e brincadeira para nossos filhos ir pra creche ou escola 

ainda minha opinião. 

262. Acho que não vale a pena arriscar mandando as crianças 2 meses pra escola eles 

não irão aprender praticamente nada. Melhor começar do 0 ano que vem 

263. Acho que neste ano não haverá condições para retorno às aulas presenciais.Este 

ano deveria ser desconsiderado e recomeçar no próximo ano, para que tenhamos 

segurança. 

264. Acho que no momento não e necessário as aulas presenciais , pois o risco do vírus 

está muito alto e e muito perigoso  

265. Acho que o ano atual deve ser refeito em 2021. Não concordo com a junção de 

duas series. Isso compromete o aprendizado das crianças que já estão prejudicadas pela 

pandemia na linha natural de ensino. 

266. Acho que o ano letivo dever ser concluído em 2020, porém também a 

preocupações na prevenção contra a covid 19. Acho que todos nós nos prevenir, e 

principalmente criar escalas de dias de aulas e divisão das turmas dará super certo 

267. Acho que o ano letivo deveria ser perdido e refeito ano que vem, mas não em 

junção ao próximo  

268. Acho que o espaço físico (sala) é pequeno e não tem muita ventilação natural. 

Acho difícil garantir distanciamento físico na Educação Infantil. 

269. Acho que o eventual retorno presencial não deve ser obrigatório. 

270. Acho que o melhor é que volte ano que vem assim o professor poderá passar os 

conteúdos e o aluno terá um aprendizado melhor, o aluno terá sua rotina normal o que 

trará mais comodidade para aprender. 

271. Acho que o retorno das Creches deveriam ser feitas apenas para crianças que os 

país trabalham. 



272. Acho quê quando tiver uma vacina sim.. 

273. Acho que que nossas crianças teriam que ir a escola sim, porém com todas as 

normas de segurança cabíveis, com grupos semanais e aleatórios nas salas de aula. E 

nossas crianças do agrupamento 2 e 3 deveria passar para o ano.letivo seguinte 

principalmente os do ag3 

274. Acho que se estiverem pensando em repetir o ano letivo no ano que vem, não t 

necessidade das crianças ficarem tento tantas matérias esse ano.  

275. Acho que se o ano letivo começar este ano deverá terminar este ano e não terminar 

o ano que vem pois foram passadas lições ao longo do tempo da pandemia e do 

isolamento feito em casa muitas tarefas e trabalhos nos quais os pais e os alunos 

trabalharam juntos seria justo dar nota ao longo desses trabalhos e aplicar as notas 

276. Acho que tinha que terminar esse ano letivo em 2020 porém no primeiro bimestre 

tá uma recapitulada  

277. Acho que tudo depende do estado em que vamos está. 

278. Acho que tudo precisa estar bem preparado as crianças bem orientada pelos pais e 

juntamente com a escola ter todo os recursos de higiene necessário para que isso aconteça.  

279. Acho que uma professora já tem dificuldades de mais dentro de sala de aula pra ter 

q se preocupar com aluno tirando máscaras , brincando com as máscaras , lembrando de 

passar álcool em gel ...ainda não temos uma vacina valida . Por questão de segunda de 

todos melhor deixar este ano passar e dar seguimento em janeiro . Antes perder um ano do 

que a vida !  

280. Acho que volta as aulas não é uma boa ideia nesse momento de pandemia na 

minha opinião só deveria começar as aulas o ano 2021 

281. Acho seguro a volta presencial somente após vacina!  

282. Acho total falta de responsabilidade o governo estadual quer o retorno das aulas, 

meu filho não vai. 

283. Acho um absurdo aprovar as crianças nesse ano de 2020. Totalmente contra. 

Deveriam continuar na série que pararam 2020.  

284. Acho, que as crianças não vão conseguir manter o distanciamento, entre os 

coleguinhas . Também vão querer tirar a máscara se tiver que usar o período inteiro. 

285. Acho, que os alunos, devem repetir ano que vem, pois essa epidemia não foi culpa 

de ninguém. 

286. Acho, sinceramente que as UES não estão preparadas para esse retorno. 



287. Acompanhado notícias pelos meios de comunicação Nacional e Internacional, 

vemos que muitos países que retomaram as aulas, bem como as atividades normais na 

sociedade (bares, shoppings comércio, etc.) tiveram que recuar, mediante retorno da 

doença. Vimos que o Brasil não fez todas as etapas e "patina" nas fases vermelho e 

laranja... Isso demonstra que o retorno pode ser muito prejudicial para todos, ainda mais 

em Campinas e RMC onde o contágio e as mortes estão numa crescente ainda não 

alcançaram o platô. 

288. Acredito estarmos vivendo um momento diferente na história , no qual precisamos 

analisar todas as vertentes possíveis para manter todos em segurança. 

289. Acredito não ser possível evitar a propagação do Coronavírus se ocorrer abertura 

das escolas. Impossível evitar o contato entre as crianças.  

290. Acredito q a escola não está preparada..obrigado 

291. Acredito q as aulas não devem ser retomadas esse ano pois será um risco imenso 

as nossas crianças e não vale a pena arriscar. Se as crianças estão em casa até hoje q 

continuem assim até realmente o perigo passar o q todos sabemos q não será esse ano 

infelizmente. 

292. Acredito q as crianças pela faixa etária não estão em condições de ir à escola...nao 

ficaram de Máscaras e tbm não poderemos exigir distanciamento para crianças pequenas q 

em muitas coisas dependem de adultos sem contar q os profissionais não teriam 

segurança...como acalmar uma criança q chora sem prhsr no colo? Dar atenção um 

afago?! No momento pq é mais importante é a saúde 

293. Acredito q até setembro , a pandemia já esteja mais controlada  

294. Acredito q isso afetará mais para alunos de 5 anos endiante a formação através de 

aulas online não são tão proveitosas e entendidas quanto as presenciais.  

295. Acredito q nossa rede municipal tenha esse potencial, desde q a SME dê condições 

as crianças e aos profissionais, de terem aulas de reforço em 2021, qdo já teremos 

inclusive, uma vacina. Apesar dos protocolos ainda serem necessários durante todo o 

próximo ano também, em relação ao distanciamento. 

296. Acredito q nossas crianças não estarão seguras em ambiente escolar . Às aulas só 

deverão retornar após a existência de uma vacina.  

297. Acredito que a conclusão só traria prejuízo, este ano deve ser cancelado do 

calendário escolar, e sou totalmente contrário também em fazer a junção de 2020/2021, 

isso seria uma falta ética para sociedade. 

298. Acredito que a escola não tem como controlar odistanciamentoentre as crianças, 

colocando em risco não só a saúde dos alunos funcionários que muitos deles são do grupo 

de risco e dos familiares também. 



299. Acredito que a finalização do ano letivo em 2020 será ruim para a maioria das 

crianças, principalmente em fase de ensino fundamental, deveria ser preocupação das 

escolas elaborarem uma forma de avaliar se estão aptos a concluírem ou se precisam 

cursar novamente. 

300. Acredito que a opção do aluno,permanecer na mesma série que está cursando este 

ano, em 2021, para ele soará como reprova, o que para muitos gerará um sentimento de 

frustração e entre outros sentimentos. 

301. Acredito que a recuperação ocorrerá nos próximos anos. 

302. Acredito que a rede pública de ensino não tem capacidade para tamanha 

responsabilidade. 

303. Acredito que a salas de aulas são pequenas para poder manter distanciamento , as 

crianças não conseguirão usar máscara todo tempo e também não conseguirão ficar longe 

dos amiguinhos .  

304. Acredito que a volta deve ser parcial, com diminuição das turmas, com precauções 

e com dias alternados.  

305. Acredito que as aulas devem voltar somente com segurança, quando a pandemia 

estiver com transmissão bem menor. 

306. Acredito que as aulas presenciais devam ser retomadas, porém, desde que seja 

seguro para as crianças e profissionais! É preciso se atentar para as colocações da área da 

saúde e das pesquisas.  

307. Acredito que as crianças menores não conseguiram manter o distanciamento e o 

uso correto de máscara. 

308. Acredito que as crianças não saberão manter os protocolos de segurança contra o 

Covid 

309. Acredito que as crianças não vão conseguir aprender em 3 meses o que é passado 

em 10. E outras, eles não vão conseguir manter a distância de seus amiguinhos na escola, 

vão querer abraços, trocar materiais e até mesmo usar o banheiro e usar a torneira para 

encher suas garrafinhas de água. Não tem condições de voltar as aulas enquanto não tiver 

a vacina da covid. 

310. Acredito que as escolas precisam se adequar a nova realidade, reestruturar o 

trabalho e principalmente a infraestrutura. No ensino fundamental, por exemplo, a 

proposta de revezamento dos alunos prejudicará sua participação nas aulas de 

especialistas. Além disso, a escola não oferece condições para que os alunos convivam em 

segurança, pois tem refeitório e banheiros pequenos, além de outros problemas. 

311. Acredito que as escolas públicas não estão preparadas para receber as crianças, não 

tendo espaço físico, mais funcionários para auxiliar e por se tratar de bebês que não tem 

noção ainda de higienização precisam estar juntos o tempo todo, cuidados enfim não é 

hora de voltar enquanto essa Pandemia não amenizar. Nossos filhos em primeiro lugar, os 



funcionários enfim priorizar a vida. 

312. Acredito que as famílias que dependem diretamente da creche para poderem 

trabalhar devem receber uma abordagem diferenciada, como um plano que avalie o 

retorno ás aulas de acordo com a necessidade de cada família, prezando pela segurança da 

saúde de todos, com turmas menores e um plano de limpeza reforçado. No segundo 

semestre estarei sem auxílio de outros adultos em casa o que vai dificultar dar conta do 

meu trabalho, contudo não acho seguro que todas as crianças voltem ás aulas de uma vez. 

Como é muito delicado sugiro que seja feita uma abordagem individualizada, evitando 

expor tanto crianças quanto funcionárias e professoras. 

313. Acredito que as perdas educacionais podem ir sendo recuperadas ao longo dos 

próximos anos, sem que seja necessário repetir o ano letivo completo. 

314. Acredito que com a situação atual em Campinas, o retorno as aulas presencial para 

setembro ainda é temerário, contudo as crianças já estão prejudicadas no seu ensino e 

precisam se ocupar, voltar a ter uma rotina ainda que pequena de estudos, acho que assim 

como está acontecendo com as escolas estaduais, podia-se estudar a possibiliadade de 

video aulas, é certo que muitas crianças não tem acesso a internet e nem equipamentos, e é 

um dos maiores problemas e desafios do ensino público, porém é algo que já tem que se 

pensar e começar já, pois o ensino à distância já é uma realidade. 

315. Acredito que como ainda não tem uma cura, e nem a vacina, é muito arriscado 

voltar as aulas presenciais.  

316. Acredito que crianças pequenas não deverão retornar este ano para suas atividades 

escolares pois as mesmas não possuem conhecimento para saber lidar com a situação 

desse vírus.  

317. Acredito que deva ser cursado em 2021, pois o aluno perderá muito se houver 

junção com o proximo ano.... Não sou a favor de juntar nem de ser concuido esse ano. 

Deveria ser cancelado o ano letivo de 2020. 

318. Acredito que devam continuar com o ensino nas plataformas e finalizar o ano desta 

forma, afinal, voltando, por mais que a escola fale que fará higienizado de ambientes e 

matérias, que as crianças estarão de máscara (lembrando que elas não podem ficar o 

período todo de mascara, é contraindicado) ... mesmo assim.. quem lida com elas, 

professores e funcionários vão de ônibus muitas vezes, têm rotinas que não temos 

controle... e como fica a transmissão nesse caso. 

319. Acredito que é muito difícil dar conta da questões sanitárias e distanciamento 

social em se tratando de crianças do Ag1 e ag2. Lembrando que nesta faixa etária o ensino 

não é obrigatório e poderia aguardar a chegada da vacina!  

320. Acredito que em 4 meses não irão fazer com que "reponham esse ano de aulas 

perdidas" recebemos kits e as aulas on line pelo blog da escola, que pra mim foram de 

muita utilidade para auxiliar e ajudar na educação de minha filha. Acredito que ainda não 

seja o momento de voltar pois penso na exposição das crianças e claro dos professores 



juntamente a todas as outras pessoas que fazem parte da escola. Sem saúde não há 

educação!  

321. Acredito que em primeiro lugar está nossa vida e de nossas crianças em geral... 

então, ano letivo recuperamos depois, a vida não... é isso... 

322. Acredito que esse ano não deve voltar as aulas presenciais,estamos nos dando com 

um inimigo invisível,em outros países que acahvam ter acabado a pandemia já estamos 

vendo o que esta acontecendo!Devemos privar nossas criancas nesse momento! 

323. Acredito que esse ano, ainda mais sendo de alfabetização deva ser anulado. Ou 

acrescentar um ano a mais e ano que vem ser considerado o primeiro ano de alfabetização 

324. Acredito que esse no está perdido e no próximo ano poderia iniciar com grupos de 

saberes, colocar as crianças que ainda não sabem um determinado assuno juntas e assim 

poderia ser trabalhado o que as crianças sabem e aos poucos irem avançando nos 

conhecimentos e fazer 2 anos em um 

325. Acredito que este ano letivo deve ser cancelado e repetido no próximo ano. 

326. Acredito que na atual situação de uma pandemia o que mais importanta é a 

segurança e saúde, mesmo com todo cuidado com a proteção dos alunos isso não seja 

suficiente para diminuir o contagiosa do covid nas escolas enquanto não encontrarem uma 

vacina. Fico preocupa com isso.  

327. Acredito que na Ed Infantil não há como repor "aulas.  

328. Acredito que na educação infantil o ano será concluído, pois não há possibilidade 

de reposição e nas demais etapas depende do numero de alunos que tiveram acesso às aula 

on line. 

329. Acredito que não estão preparados para voltar. 

330. Acredito que não há conteúdo a ser reposto na educação infantil, posto que, o eixo 

norteador dessa etapa de ensino são as interações e brincadeiras. Assim, não faz sentido 

terminar o ano em 2020 ou 2021. 

331. Acredito que não seja bom  

332. Acredito que não seja favorável o retorno das aulas , crianças menores não entende 

que não pode abraçar,não pode brincar muito perto do amigo,não entende o uso direto da 

máscara pra eles são apenas algo legal que usa por minutos.A melhor decisão será deixar 

as crianças em casa como já estão pra não correr o risco de pegarem o vírus em ambiente 

escolar! 

333. Acredito que nao seja responsavel retornar as aulas em setembro, as criancas 

precisam estar seguras, mesmo com os protocolos de segurança sanitaria, sao crianças que 

se comunicam com o toque, o abraço no amiguinho e no professor. Na minha opinião é 

impossivel que eles entendam e mantenham o distanciamento social na escola.  



334. Acredito que neste ano o foco deve ser o cuidado com a saúde e, no ano seguinte, 

o retorno poderá se estabelecer de forma mais segura e proveitosa a todos. 

335. Acredito que no caso da minha filha, uma criança privilegiada, a escola deu e 

continua dando toda estrutura e suporte, para que os alunos absorvam ao máximo o 

conteúdo online. 

336. Acredito que no papel medidas sanitárias funcionem, mas no cotidiano escolar vai 

ser bem diferente. Estamos lidando com crianças. 

337. Acredito que nossa crianças não estão preparadas mesmo sendo informadas são 

pequenas e se esquecem fácil se distraí fácil então vão por a mão na boca vai tirá as 

máscaras enquanto não tiver uma vacina um remédio acho que as crianças devem ficar em 

casa tendo aulas online 

338. Acredito que nossos filhos, principalmente os mais pequenos, não possuem 

amadurecimento suficiente pra seguir as normas de distanciamento social. Com certeza 

dividirão lanches, água e outros objetos ,pq isso é deles . É natural que queiram dividir 

com seus amigos ,suas coisas. Acho que não deve voltar esse ano as aulas presenciais. 

339. Acredito que nunhuma criança aprendeu isuficiente para passar de anos ! 

340. Acredito que o ano letivo de 2020 deveria ser dedicado a reflexão sobre nossas 

prioridades como seres humanos e a importância de uma formação política desde cedo, 

para que a sociedade se torne consciente do impacto de suas escolhas. 

341. Acredito que o aprendizado podemos recuperar,mas não poderemos colocar vidas 

em risco 

342. Acredito que o atendimento às crianças ñ deve voltar enquanto durar a pandemia.  

343. Acredito que o conselho ds escolas deveria construir um documento para fazer um 

diálogo junto aos encaminhamentos da SME. 

344. Acredito que o melhor era iniciar ano que vem as aulas com melhor 

aproveitamento, meu filho por ser especial a adaptação com máscaras e atenção em aulas 

remotas é péssima e não tivemos evolução. 

345. Acredito que o melhor era manter as aulas online até terminar esse ano, pensando 

na saúde de todos, principalmente meu filho, visto que o vírus ainda vai estar circulando e 

vendo experiências de outros países que tiveram que fechar as escolas novamente pelo 

aumento de contaminação pelo COVID 19. E se acontecer de voltar às aulas presenciais, 

não vou mandar meu filho para a escola, acredito que muitas famílias farão o mesmo. As 

escolas terão que manter as aulas online de qualquer maneira. Acho uma grande exposição 

de todos, crianças e funcionários voltar esse ano para a escola. 

346. Acredito que o melhor para as crianças do 9 ano é poder ter os ensinamentos na 

escola. O que se perdeu Não se recupera. São conteúdos que irão fazer falta em algum 

momento da vida deles. Então o que estudar em 2021 deveria ser definido pelo aluno e 

responsável. Não algo determinado pelo governo e que todos são obrigados a acatar. 



Porque para alguns perder o ano ñ é o ideal, já outro pode ter opiniao contrária. 

347. Acredito que o protocolo de retorno deva ser pensado pela saúde após dialogo com 

os profissionais da educação. Sem isso incorremos ao erro 

348. Acredito que o retorno às atividades comuns deva ser flexibilizado, tendo a 

garantia de medidas preventivas adequadas para cada faixa etária nas escolas públicas, e 

também a qualidade do serviço público de saúde. Penso que é o momento de investir na 

educação efetiva, sem pular assuntos e conhecimentos que ainda não foram aprendidos. É 

o momento de garantir que o que dá pra ser aprendido esse ano, o seja, efetivamente e da 

melhor forma possível. Sendo assim, ainda que eu concorde com a conclusão do ano 

2020, a junção de conteúdos não aprendidos/ensinados no ano de 2020 com 2021 é 

inevitável, e não deve ser um problema; e sim, a oportunidade de aprimorar a forma de 

fazer educação pública de verdade: gratuita e de qualidade.  

349. Acredito que o retorno as aulas deve ser discutido e avaliado amplamente com as 

ailutoridades sanitárias, não deve ficar a cargo da vontade ou não do desejo dos pais ou 

interesses econômicos de proprietários de escolas. A preservação da saúde e vida deve ser 

priorizada . 

350. Acredito que o retorno é um risco visto que ainda não se sabe cientificamente 

como o covid19 AGE no ambiente e a escola pode ser um FOCO de transmissão e levar 

mais pessoas ao ÓBITO. 

351. Acredito que o retorno para crianças abaixo de 6 anos ainda é inviável pois as 

mesmas não conseguirão entender sobre os protocolos de higienização. 

352. Acredito que os nossos não estão preparados pra esse retorno, nem nós estamos 

preparados. 

353. Acredito que pela pouca idade de meu filho não tenho opinião sobre o ano letivo, 

porém com o retorno das aulas e o avanço do corona vírus não me sinto seguro de estar 

mandando ele pra escola enquanto não zerar todos os casos do covid-19 

354. Acredito que precisamos da vacina para um retorno seguro. Se voltarmos muitas 

pessoas vão ser contaminadas, pois não tem como voltar as aulas e não ter contato e 

aglomeração. 

355. Acredito que são bem pequenos e haverá aglomeração e muito contato físico. Pq 

criança brincam e conversam bastante, dividem lanches e pertences, e não vêem maldade 

em nada. Tem tbem a questão que muitos se preocupam e cuidam outros nem tanto. As 

escolas em si são pequenas para este distanciamento mesmo que o retorno seja parcial. 

356. Acredito que se a pandemia se estabilizar a todos voltarmos a trabalhar, a escola 

será necessária mas também acredito que será muito difícil manter algumas regras 

sanitárias com as crianças principalmente as menorzinhas como o uso de máscaras. Existe 

alguma ideia de prevenção para as crianças menores caso voltasse em Setembro?  

357. Acredito que se deve prorrogar ao máximo o retorno das aulas para crianças dos 



agrupamentos 1, 2 e 3 

358. Acredito que seja mais seguro a manutenção das crianças em casa, neste ano. 

359. Acredito que seja muito arriscado para a comunidade escolar este retorno. Imagine 

as crianças menores, Como garantir que utilizarão as máscaras, que seguirão os 

protocolos? Como impedir a real possibilidade de contaminação?  

360. Acredito que sem uma vacina ou uma tratamento seguro não deveria retornar...as 

crianças ficam doentes muito facilmente nesta idade e transmite para os familiares. 

361. Acredito que sem uma vacina seria inaceitável voltar às aulas, precisamos 

preservar a todos pois as crianças convivem com pessoas idosas, com comorbidades, 

muitas têm problemas respiratórios e se essa não voltar mas um irmão/ã sim o risco dela 

contrair a doença tbm é muito grande. Se até os adultos não estão se comportando 

adequadamente imaginem as crianças criadas por esses adultos e mesmo em se tratando de 

qualquer outra, SÃO CRIANÇAS. Na educação infantil então, com 03, 04, 05 anos, 

imaginem!!! Existem crianças de 03 anos que ainda usam fraldas e algumas necessidades 

especiais que exigem cuidados como se fossem bebês e não necessariamente têm 

comorbidades.  

362. Acredito que seria melhor a criança repetir o ano em 2021 

363. Acredito que seria melhor os alunos finalizar o ano que vem. 

364. Acredito que somente quando houver vacina é que teremos segurança para voltar 

às aulas presenciais. 

365. Acredito que teremos que conviver com esse vírus por um a tempo ainda.gracas a 

Deus as crianças estao imune acredito no que as instituições de saúde afirmam que elas 

não transmitem.. então com os devidos cuidados acredito que poderemos retorna com os 

devidos cuidados de higiene  

366. Acredito que todos estão em dúvida sobre esse retorno. É uma situação delicada, 

mas de qq modo, não sou a favor do cancelamento do ano letivo.  

367. Acredito que todos estão trabalhando para o melhor funcionamento da escola, meu 

filho tem apenas 2 anos sei o que ele perdeu esse ano é muito pouco para a formação dele, 

acredito que as escolas junto com o município vai tomar a melhor escolha para nossas 

crianças. 

368. Acredito que todos estão trabalhando para o melhor funcionamento da escola, meu 

filho tem apenas 2 anos sei o que ele perdeu esse ano é muito pouco para a formação dele, 

acredito que as escolas junto com o município vai tomar a melhor escolha para nossas 

crianças. 

369. Acredito que todos os protocolos de segurança serão aplicados  



370. Acredito que um retorno em Setembro pode trazer prejuízos sem precedentes. 

Enquanto a curva de contaminação não diminuir, a escola não deve voltar com atividades 

presenciais.  

371. Acredito que um retorno forçado da educação infantil será extremamente danoso. 

Não há verdadeiramente protocolos que tragam uma segurança verdadeira às crianças 

pequenas, colocando em risco a toda a comunidade escolar, tornando a escola foco de 

disseminação da doença. 

372. Acredito que vivenciamos neste ano de 2020 uma situação atípica, na qual nos 

vimos diante da necessidade de nos ressignificarmos. 

373. Acredito que, a criança sendo um ser extremamente sociável, e com necessidade 

de afeto, contato físico, com amigos, educadores e também o compartilhamento com os 

brinquedos e objetos, destinado ao aprendizado e descobertas comuns, na educação 

infantil. E entendo ser, inviável o retorno às aulas, dessa faixa etária. 

374. Acredito ser de extrema relevância a manutenção dos períodos de usufruto do 

parque e dos ambientes externos da escola pelas crianças da educação infantil, 

considerando, principalmente, a questão de a circulação do ar ser mais constante em 

ambientes externos. 

375. Acredito ser inviável o retorno, pós é impossível cuidados para com as crianças... 

376. Acredito ser perigoso o retorno às aulas sem ter uma vacina Para o covid19 

377. Acredito ser praticamente impossível fazer um distanciamento entre as crianças, 

pois as salas de aula são pequenas e com pouca ventilação, nem todas as crianças vão 

querer usar máscaras, gerando assim, inúmeros conflitos, só temos um professor no AG3, 

não temos monitores para nos auxiliar dentro e fora das salas de aula, e será um desafio 

fazê-los entender que os brinquedos não possam ser utilizados no coletivo. Visto que 

nessa idade é comum a manifestação de disputas por brinquedos. 

378. Acredito ser praticamente impossível fazer um distanciamento entre as crianças, 

pois as salas de aula são pequenas e com pouca ventilação, nem todas as crianças vão 

querer usar máscaras, gerando assim, inúmeros conflitos, só temos um professor no AG3, 

não temos monitores para nos auxiliar dentro e fora das salas de aula, e será um desafio 

fazê-los entender que os brinquedos não possam ser utilizados no coletivo. Visto que 

nessa idade é comum a manifestação de disputas por brinquedos. 

379. Acredito ser seguro voltar com as aulas presenciais somente após vacina!  

380. Acredito ser viável o retorno apenas após a vacinação ou tratamento comprovado 

da Covid 19. 

381. Acredito também que no próximo ano, poderia dar junto a materia do ano que vem 

o que for importante desse ano.... aumentando a carga horária, (2hs por dia) por exemplo, 

para não atrapalhar o conteúdo do próximo ano. 



382. Acredito também, que enquanto não houver uma vacina para o Covid19, a volta as 

aulas será algo muito arriscado para nossas crianças. 

383. Adoecer pela Covid19 e ainda levar o vírus pra minha família, na qual possui 

muitas pessoas de risco (acima de 60 com comorbidades). 

384. Adoro essa escola, sempre muito organizada, ótimos profissionais, mais tive caso 

de covid em casa e na família, não gostaria que minha filha voltasse a escola esse ano, ou 

até passar essas contaminações! Grata XXX 

385. Afinal já se passou um ano até setembro não faz sentido. 

386. Agente vai ter dificuldades o ano que vem pra aprender 

387. Aglomeração  

388. Aglomeração , falta de higiene e funcionários, falta de espaço  

389. aglomeração de crianças na sala  

390. Aglomeração dos alunos e uso inadequado de máscaras  

391. Aglomeração por conta do corona virus 

392. XXX AG1 XXX. 

393. Agora como nós pais .. pode saber se nossa criança volta aprende fora da escola 

394. Agora me pego pensando, o aluno das nossas escolas públicas estão sendo tão bem 

assistidos, para poderem ir para próxima série? Eles têm algum preparo para as aulas 

online? Será que acompanhariam dois anos letivos em um? 

395. Agrupamento I não teria condições de fazer distanciamento em sala com os alunos, 

todos bebês.  

396. Ainda é muito arriscado retorno as aulas so estara seguro quando tiver a vacina  

397. ainda é muito complexo o assunto pois se trata de estudo e saúde os dois são 

essenciais fundamentais .. se minha filha pegar piolho nao posso enviar ela para escola, 

porém se ela contrair coronavirus posso envia-la ? então ainda pra mim é muito delicado 

esse assunto 

398. Ainda em momento de pandemia sem protocolo para tratamento sem vacina para 

imunizacao da populacao acho incerto o retorno PRESENCIAL Sou a favor de adaptar o 

currículo on line para os que sintam essa necessidade mas acredito ser possível também 

uma readaptação do CURRICULO PEDAGOGICO para 2021  



399. Ainda está tudo tão incerto,A convite 19 aumentando a cada dia,como essas 

crianças vão voltar sem vacina. 

400. Ainda estamos na fase vermelha 

401. Ainda estou meia preocupa se deve ou não voltar as aulas em setembro, pois tem 

alguns pais que realmente fizeram o isolamento dos filhos, outros não, e as crianças que 

tiverem meia gripadinhas nem vão poder cogitar em voltar, mas mesmo assim algumas 

mães mandam, então fico ainda preocupada. Como minha filha é do Ag2 acho que não vai 

interferir muito que seja concluído o ano letivo esse ano e eu não recebi nenhum recado de 

que haveria reunião de pais na creche então não sei o que eles estão cogitando no retorno.  

402. Ainda mais se tratando de crianças pequenas que necessitam de colo.  

403. Ainda me preocupo em relação a volta das aulas por ter muitos casos desta 

pandemia. 

404. Ainda não acho seguro a volta das aulas  

405. Ainda não acho Seguro o retorno pois crianças podem ser vetores do corona para 

ambientes seguros do lar para idosos que estão respeitando quarentena e não há 

comprovação científica que se esteja imune pos uma contaminação  

406. Ainda não existe uma vacina não me sinto segura de mandar meu filho para a 

escola sinceramente prefiro que não tenha aula neste resto de ano. Eu como mãe não vou 

mandar. 

407. Ainda não me sinto segura em mandar as minhas filhas pra escola este ano, em 

plena pandemia. Mesmo que dizem que em jovens a doença não é tão agressiva, mas é 

uma doença nova e não sabemos como cada um irá reagir caso contraia o vírus, e também 

tem grades chances de passar pra seus familiares que fazem parte do grupo de risco. 

408. Ainda não tem uma definição Referênte a contaminação. E como podemos manter 

distanciando na escola e sala de aula,para que não haja riscos. 

409. Ainda não tem vacina aprovada, nem remédio que seja 100% eficaz. 

410. Ainda não temos cemporcento de segurança de que se afirma que retornando as 

aulas não acontecerá algum caso do Covid. A aglomeração está piorando as coisas. 

Melhor não se arriscar. 

411. Ainda não temos vacina e as crianças ficam, na maioria das vezes, com grupos de 

risco. 

412. Ainda precisamos olhar atentamente para as comorbidades dos professores e como 

esses serão assistidos caso o atendimento retorne. Outro ponto a ser pensado é no uso de 

água sanitária para sanitização nos tapetes das entradas, já que tens crianças pequenas e a 

curiosidade delas não está de quarentena. A curva de transmissão ainda está em crescente 

é preciso muita atenção já que com a chegada da primavera os casos de alergias aumentam 



e isso baixa a imunidade de todos. Talvez uma opção seja o retorno e o cumprimento deste 

ano.letivo apenas com as crianças que estão em idade de mudar de modalidade de ensino, 

exemplo do infantil para fundamental I, do fundamental I para o II, e do fundamental II 

para o médio, a fim de suprir a demanda de transferência. 

413. Ainda sou insegura com relação ao retorno das atividades pois ainda temos muitos 

casos de mortes e nenhuma vacina liberada. Nem todos fazem a quarentena como deveria 

e hoje não confio em deixar meu filho nessas condições. 

414. Ainda temos poucas informações sobre o tratamento do covid 19, voltar às aulas 

põe toda a comunidade em risco. Para voltar com apenas uma parte das crianças, fazendo 

revezamento semanal, é uma carga horária que ainda não cobre o horário de trabalho das 

famílias que precisam trabalhar, ou seja, não adianta. E em questão de conteúdo escolar, 

tanto as atividades mitigadoras, quanto o rodízio das salas de aula, na minha opinião, são 

pouco efetivos, pois não contemplam a convivência, o trabalho em grupo, o brincar, tão 

importantes na educação. Eu me pergunto como vamos garantir que as crianças sigam as 

medidas de higiene, usem as máscaras direitinho, não fiquem próximas, não toquem os 

olhos... Muito preocupada! 

415. Ainda tenho duvidas sobre a contaminação. São crianças pequenas ainda. 

416. Ainda tenho muita preocupação em relação a volta as aulas. 

417. Ainda to confusa 

418. Ajuda com alimentos seria muito bom tbm  

419. Alastramento da doença Covid 19 

420. Além de ser uma etapa da Educação básica que requer muita afetividade e 

aproximação. 

421. Além disso a não possibilidade do uso do parquinho que seria o único espaço 

aberto, deixarão as crianças ansiosas e inquietas, pois na educação infantil (AG3) temos 

crianças de 3 e 4 anos, muitas ainda dependentes na hora da higienização, e coloco aqui 

uma indagação, na educação infantil a aprendizagem ocorre através da interação e das 

brincadeiras. Se não podemos fazer um acolhimento às crianças baseados nesses 

princípios, como estaremos garantindo esse direito e essa aprendizagem? Como estaremos 

contribuindo na volta dos pais ao trabalho se 35% das crianças que estará na sala de aula 

na segunda feira, não poderá frequentar na terça feira? Geralmente quando os pais estão 

no trabalho, muitos que vem buscar as crianças são os avós para continuar o cuidado 

enquanto os pais não chegam. Colocando em risco tanto as famílias da comunidade, como 

as famílias do corpo docente, pois muitos de nós professores temos comorbidades ou 

convivemos com idosos e/ou outra pessoa compatível ao grupo de risco, e outros com 

recém nascido em casa. 

422. Além disso, mesmo se a prefeitura fizer uma portaria com os protocolos, não está 



claro se eles serão respeitados e vão funcionar. O exemplo da flexibilização que virou vale 

tudo nas ruas já é suficiente para esse temor. 

423. Além do risco de contaminação no transporte, na maioria das vezes feito por 

terceiros. 

424. Algumas famílias manifestaram dificuldade em acessar a internet, por conta do 

aparelho ou dos créditos para tal, e estão se adaptando na medida do possível... Haverá 

algum chip ou distribuição de aparelhos para que eles possam acompanhar as postagens? 

425. alta transmissão do virús 

426. Alunos nao usarem mascaras  

427. Alunos que tem doenças respiratórias deveram comparecer às aulas? 

428. Alunos so deverao voltar ano que vem 

429. Ambiente escolar não é 100% seguro para as crianças e nem para os funcionários  

430. Amenizar as perdas de conteúdos, atividades, aprendizagens escolares no decorrer 

de 2021. 

431. Ano letivo de 2020,deverá ser refeito em 2021. As crianças não têm condições de 

voltar. Elas não entendem de ficar longe, de não colocar a mão no amiguinho de ficar com 

máscara e outras recomendações. Os professores também não têm condições de ficar com 

35% da sala e observar todos os princípios de higiene. Cancela o ano letivo e volta ano 

que vem, como se fosse 2020, eles crianças não iram perder, apenas aprender novamente.  

432. Antes perderem 1 ano, do que a vida. 

433. Ao meu ver as crianças de Educação infantil, não perderam nada esse ano, eles 

ganharam o conforto de suas casas o amor de suas famílias, puderam conviver com quem 

mais importa, seus pais puderam passar um tempo com os filhos, coisa que com a rotina 

na maioria da vezes não consegue fazer, por outro lado eu como mãe de criança do 

fundamental me sinto frustrada, porque sei que por mais ajuda que eu der esse ano minha 

filha teve o ano de aula praticamente perdido, um ano importante encerramento de ciclo, e 

isso dificilmente se recupera... Mas me sinto privilegiada por conseguir pelo menos o 

mínimo pra ela, e seus amigos será que também vão conseguir o mínimo?  

434. Ao meu ver Não tem como voltar as aulas, ainda estamos na fase vermelha com 

uma data muito prox a setembro . 

435. Ao meu ver o ensino infantil na plataforma teletrabalho e pensar estratégias para 

2021 seria sábio. A criança é assintomática e transmissora da doença. O Covid 19 ainda é 

uma doença obscura e não da para caminhar no escuro com tamanha insegurança na 

prática na educação infantil. É inviável manter a distância, o rodíziamento um dia sim um 

dia não as famílias, o minimo seria uma semana sim outra não para organização delas e do 



nosso atendimento. Criança pequena requer rotina. Como fica a cabecinha delas com essa 

desorganização. E a oferta de brinquedos? E higienização dos mesmos? Não poderemos 

utilizar parques? Mas, é recomendado espaços abertos! Como será a troca de máscaras de 

duas em duas horas? Agrupamento III não tem monitora. É, correr riscos com vidas! Tem 

outros pontos a se considerar. Não da para discorre-los aqui. A Prefeitura deveria estar em 

diálogo com os infectologistas. 

436. Ao meu ver só haverá segurança pra alunos e profissionais quando TODOS forem 

vacinados. Até lá retornar às aulas presenciais não seria ideal e com o avanço dos testes 

das vacinas creio que estamos a caminho disso ocorrer em breve. 

437. Ao meu ver, diante de tudo que estamos vivendo, pandemia e não sabemos quando 

vai acabar se vai ter vacina ou tratamento específico para essa doença, e tendo em vista 

que crianças não sabem ver os amigos sem estar próximos uns aos outros, não vão ter a 

noção de que tem que trocar a máscara com todo cuidado e higiene necessárias, pra mim 

esse ano deveria ser cancelado, ninguém muda de série e repete esse ano letivo ano que 

vem. Não terá danos perdas e sim ganhos aos alunos que não tiveram aula presencial até 

esse momento. Por mim as crianças não voltam a aula esse ano.  

438. Ao optar pelo retorno em setembro, deixar a realidade pandêmica em segundo 

plano e, posteriormente, nós termos consequências fatais e que poderiam ser 

prevenidas/amenizadas; 

439. Ao retornar as aulas presenciais,o risco de contaminação será muito grande ,tenho 

filha do grupo de risco.o que será.feito com esses alunos do grupo de.risco? 

440. Ao vírus ,a os alunos não saberem se cuidar corretamente 

441. Aos jovens e adolescentes ñ tem a responsabilidade de estar tomando os devidos 

cuidados de higiene durante o período de aula.  

442. Apesar de todo cuidado, é impossível controlar mais de duas crianças num mesmo 

ambiente. 

443. Apesar desse paradoxo, só me sentiria segura para mandar meu filho de volta à 

escola depois de termos uma vacina. 

444. Apoio psicológico pra todos no retorno. 

445. Após o retorno, qualquer professor terá acesso a exames de covid-19 (se tiver 

sintomas ou se soubermos posteriormente que algum aluno estava infectado)? 

446. Aprendizado  

447. Aprendizados,saúde dos alunos 

448. Aprendizagem não mismo en casa 



449. Aproveito aqui para parabenizar o trabalho incansável e dedicação das professoras 

e gestão da escola XXX, que têm feito um incrível trabalho para amparar e apoiar as 

famílias nesse momento tão difícil para todos! 

450. Aqui em casa todos nós somos do grupo de risco pois temos bronquite e 

asma..sendo assim com esse vírus que a cada dia só aumenta não me sinto segura sobre o 

retorno das aulas esse ano! 

451. As atividades feitas em casa vai ter nota autera alguma coisa  

452. As atividades que as crianças estão fazendo não tem muito haver com o ensino de 

5 ano  

453. As atividades que os professores elaboram são ótimos porém o governo devia nós 

ajudar com tablets ou notebook para as crianças estudarem. 

454. As atividades remotas não são o suficiente para a aprendizagem necessária. 

455. As aulas deveria ser feitas com recuperação no próximo ano letivo, na série 

seguinte em que o Aluno está hj . Deveria de ser um complemento as atividades que serão 

dadas ao próximo ano .  

456. As aulas não devem retornar este ano. O perigo é eminente 

457. As aulas online e atividades realizadas no período de quarentena não valeram de 

nada se por acaso for decretado esse ano como perdido e ter que repor no ano que vem? 

458. As aulas tendo retorno nessa data, será possível concluir a carga horária anual!? 

459. As aulas teriam que voltar esse ano pois temos que trabalhar e não tem com quem 

deixar as crianças  

460. As creches mesmo com todas as normas sanitárias não tem capacidade de manter a 

segurança com as crianças  

461. As criança nao tem um controle para ser isolar dos amiguinhos , eu jamais 

mandaria meu filho para escola em meio a uma pandemia sem ao menos um vacina que os 

imunizem .... desconsiderada a hipótese de mandar meu gilho pra creche esse ano 

462. As crianças ainda não sabem igenizar as mãos de forma correta. 

463. As crianças ainda não tem obrigações com vestibulares e a formação. Enquanto for 

possível mante-las seguras sem prejudicar o futuro, as manterei. Mesmo se voltarem as 

aulas não deixarei meus filhos frequentarem. Tenho trabalhado com atividades e 

brincadeiras lúdicas para dar continuidade ao trabalho da escola.... 

464. As crianças ainda não tem obrigações com vestibulares e a formação. Enquanto for 

possível mante-las seguras sem prejudicar o futuro, as manterei. Mesmo se voltarem as 

aulas não deixarei meus filhos frequentarem. Tenho trabalhado com atividades e 



brincadeiras lúdicas para dar continuidade ao trabalho da escola.... 

465. As crianças da faixa etária da minha filha não entendem as questões de protocolo. 

Colocam coisas na boca, trocam objetos com os colegas, não tem protocolo possível. Ao 

mesmo tempo, parece que tem poucas chances de desenvolverem versões graves de covid. 

A preocupação seria por conta das crianças serem possiveis transmissores do virus para 

professores, funcionário e pais. Mas, até onde sei, não temos certeza se as crianças 

assintomáticas realmente podem transmitir o vírus... Mais dúvidas que certezas.  

466. As crianças de 0 a 5 anos não têm nenhuma possibilidade de se enquadrar dentro 

destes protocolos. Pois não tem noção do perigo que este vírus pode causar .melhor 

resguardar a vida.  

467. As crianças dos anos inicias não vão conseguir se cuidar ,por mais que os pais 

orietam pq eles são muito pequenos ainda. 

468. As crianças e famílias já se adaptaram. Melhor voltar com segurança em 2021 ou 

quando pudermos 

469. As crianças em ambiente escolar estão acostumadas a abraçar e ter contato físico 

entre elas e também com as professoras e como seria possível um retorno presencial nesse 

momento de forma a manter distanciadas as crianças umas das outras e dos professores? 

470. As crianças estão ficando em depressão em casa precisa volta a escola conviver 

com as demais crianças sim com todo cuidado nao precisa ser o dia todo e nem precisa ser 

todos os dia. 

471. As crianças estão sempre perto umas das outras, gosta de abraçar, brincar não sei 

se vai dar certo esse é o meu medo  

472. As crianças estarão expostas ao vírus 

473. As crianças estarão sujeitas a se contaminarem visto que estarão em contato com 

várias pessoas. 

474. As crianças estudaram durante esse ano em casa então acho que deveria ser 

concluído sim, quanto ao voltar em setembro é muito arriscado, não vejo o porque de ter 

ficado todos esses meses em casa e voltar agora que a situação esta bem pior e não teve 

mudança alguma com relação ao covid. 

475. As crianças foram totalmente abandonas a própria sorte, com pais que não são 

profissionais para administrar conhecimento aos mesmos. 

476. As crianças ja estão de uma forma ou outra fazendo trabalhos on line, creio que no 

ano que vem eles apenas reforcem o ensino que perderam esse ano, porém não que percam 

o ano letivo inteiro. 

477. As crianças menores com menos de dois ano são assintomáticas e não usam 

máscara. Enquanto não existir vacina para covid 19 estas crianças devem ficar em casa 



com acompanhamento de aulas online em apoio as famílias. 

478. As crianças não conseguem seguir as normas de higiene 

479. As crianças não deveria ser aprovadas sem a menos terem aprendido nada , eu não 

soube explica como uma professora ensina daí , fica difícil , eles teria que cursar o mesmo 

ciclo no ano de 2021 e não serem aprovados , pq tem MTS crianças com muitas 

dificuldade de aprendizados , daí como fica essas crianças , nosso ensino já não e bom , 

não por conta dos professores não é isso , é pq não é bom então eu acho q serem 

aprovados sem terem aprendido de uma forma correta eu sou contra totalmente .  

480. As crianças não entende o que distanciamento social. Principalmente agora que 

estao aprendendo com a conivência entre coleguinha. Aprendendo a dividir, a se socializar 

em geral . 

481. As crianças não estão conseguindo acompanhar as aulas e atividades de modo 

proveitoso  

482. As crianças não estão preparadas para seguir protocolos sanitários. Certamente vai 

ter contagios e infelizmente a escola deixará se ser um lugar seguro. 

483. As crianças não irão tomar os devidos cuidados 

484. As crianças não podem ser aprovadas sem ter o mínimo de aprendizado. 

485. As crianças não sabem se cuida, sozinha ou se fazer a igenizacao correta contra o 

covid inclusive o uso de máscara colocando toda hora a mão no rosto 

486. AS CRIANÇAS NÃO SABEM SE CUIDAR DIREITO E TAMBÉM 

ESQUECEM FÁCIL DA NECESSIDADE DO CUIDADO 

487. As crianças nao tem a noção de ficar se higienizado a todo momento.  

488. As crianças não tem ainda maturidade pra ter os cuidados de higiene uso de 

máscara,são muito pequenos  

489. As crianças não tem como ficar longe das outras  

490. As crianças não tem disernimento ainda sobre essa questão de não poder ficar sem 

máscara, de não poder abraçar e estar junto brincando com seus colegas. Diante a isso 

existe a preocupação de nao termos até o momento nenhuma prevenção definitiva, já que 

nossas crianças estão totalmente desanparadas em relação a esse novo virus q está 

circulando em nosso país, ppr essa questão sou totalmente contra a volta das aulas ainda 

nesse ano. 

491. As crianças não tem idade e noção de como o covid19 é perigoso, não vão 

entender que não pode brincar com o amiguinho, não podera abraçar, pelo menos a minha 

filha não entenderá, ela só tem 2 anos.  



492. As crianças não tem idéia da dimensão do problema e dos riscos do vírus e não 

iram evitar o contato com outras crianças, e muitos pais não tem bom senso e iram mandar 

seus filhos doentes pra escola,colocando em risco a vida das outras crianças e de seus 

familiares. 

493. As crianças não tem noção da gravidade do problema, sabe que existe o 

coronavirus, que não podem sair, etc. 

494. As crianças não tem noção de distanciamento e higiene são pqns ainda  

495. As crianças não tem noção de que tem que si manter afastadas uma das outras  

496. As crianças não tem noções básicas para saberem do distanciamento social e vai 

ser quase que impossível elas não se tocarem e fora o uso de máscaras que incomoda 

muito eles. E não tem monitoras suficientes na creche para dar atenção a todas elas.  

497. As crianças não tem o mesmos cuidado que os adultos de se proteger contra o 

covide 19 

498. As crianças não terão consciências o suficiente para tomar a devida proteção. 

Precisamos também pensar não somente nas crianças, como nos professores, nos 

funcionários da escola. Nós funcionários de transporte escolar. Sem falar nos que 

dependem de transporte público. Se o transporte público já está ruim sem ter aula. 

Imagine cheio de adolescente?  

499. As crianças não usam a máscara corretamente e colocam as mãos em tudo e depois 

no rosto. Também não conseguem manter o distanciamento. 

500. As crianças não vão respeitar o distânciamento  

501. As crianças não vão se previnir como tem que ser, e muito menos manter 

distância, então acho que já perdeu o ano não adianta voltar às aulas completamente no 

final do ano,porque eles já perderam muitas coisas e não vão aprender em 4 meses.  

502. As crianças nasão escolas nao estará protegida. 

503. As crianças por mais orientações que passamos esquecendo e acabam coçando a 

boca, nariz, colocando a mão nas superfícies , chegam perto de outras crianças se já é 

difícil para os pais controlarem em casa com uma ou duas crianças como a professora vai 

fazer isso com uma turma maior ? Não tem lógica essas crianças vão voltar pra escola e 

serão colocadas em risco  

504. As crianças precisam de atenção nesse momento. O ano letivo de 2020 deveria ser 

reorganizado em 2021 pois a aprendizagem via aulas onlines não e suficiente para que os 

alunos aprendem e possaser considerado como ano letivo. Sou a favor do cancelamento do 

ano letivo.  



505. As crianças que atendemos, de 3 anos e meio a 5 anos, não são aptas a controlar o 

distanciamento entre elas, ao uso correto das máscaras durante todo o tempo em que 

estiverem na Unidade Escolar. As professoras, por sua vez, ainda que as crianças venham 

em pequenos grupos e não na sua totalidade, também não poderão garantir a segurança 

sanitária das crianças. É impossível olhar todas as crianças o tempo todo, principalmente 

em situações, que não são raras nesta faixa etária, em que uma criança precise de um 

atendimento personalizado em um determinado momento ou situação. 

506. As crianças que estão em agrupamento 3 no ano 2020 e iria para primeira série do 

ensina fundamental no ano 2021, eles seguiram para primeira série normalmente no ano 

seguinte como se estivesse concluído ou fará mais um ano ? 

507. as crianças que não tem acesso a internet ou não tem país presente para auxiliar 

nas tarefas aplicadas comk ficaram ? 

508. As crianças retornarem a Escola propicia maior circulação da doença, uma vez que 

dificilmente na prática as regras de distanciamento poderão ser garantidas dentro da 

escola. Além, disso, não faz sentido escola sem socialização. Se for apenas pelo conteúdo 

que permaneçam as aulas remotas. 

509. As crianças são os principais assintomáticos, com isso, eles podem ser os 

principais transmissores da doença, e contaminar todos os outros. 

510. As crianças se contaminarem com o covid 

511. As crianças serão promovidas para o ano seguinte sem terem as mínimas 

condições, ficará uma lacuna que o professor terá que sanar. 

512. As crianças tão pequenas como meus sobrinhos não sabem como tomar as 

precauções para se cuidaram o mais novo tem apenas 3 anos. 

513. As crianças tem condiçoes de fazer mais atividades em casa. Para que este não seja 

perdido  

514. As Crianças tem Dificuldades em Ficar com as Mascaras e Higienizar as Mãos e 

sempre Estao com as Mãos Sujas na Boca 

515. As crianças tem muita dificuldade em seguir regras; comprometendo as regras de 

distanciamento e de higiene. Não usarão máscaras , mesmo fornecendo á eles. Eles gostam 

de trocar objetos e sabemos que a maioria moram com idosos em casa.  

516. As crianças tem um jeito especial de se aproximar: vindo logo com fortes abraços, 

mesmo se que a gente espere, e aí como vai ser? Nega se esse abraço?? 

517. As crianças trocam brinquedos, carinhos, colocam brinquedos na boca... Isso 

coloca em risco todos os envolvidos. 

518. As crianças vai ser prejudicar por não estar tendo aula? 

519. As crianças vão estar com saudades dos amigos vão se abraçar,se beijar,não são 

todas que tem consciência do uso da máscara e não vão conseguir dar atenção a todas as 



crianças 

520. As crianças vão poder utilizar o parquinho? 

521. As crianças vão querer se abraçar e ficar perto uma pra matar a saudade dos 

amiguinhos e professores por isso eu não acho que eles devao retornar a escola esse ano  

522. As crianças, até o ensino fundamental 2, não tem condições responsáveis para 

frequentar uma escola presencial nessaa condições de pandemia. Não tem como ter aulas 

presenciais nesse contexto. 

523. As crianças, sobretudo da educação infantil, são grandes vetores de vírus, assim 

como os profissionais que trabalham no trato direto com elas. As crianças são espontâneas 

e impulsivas, será difícil manter distanciamento. E os profissionais, não tem tempo hábil 

para higienização entre o atendimento a uma criança e outra...é um que cai aqui, outro que 

chora ali, um que morde lá, etc... 

524. As equipes de limpeza das escolas serão reforçadas com mais pessoas e orientadas 

sobre como fazer a higienização adequada para este momento? Quem será responsável por 

essa orientação, a prefeitura ou as empresas terceirizadas? Não tem como retornarmos 

para as escolas se estas não forem higienizadas adequadamente. 

525. As escola nao tem infraestrutura, para receber esses alunos. 

526. As escolas conseguirão manter. Protocolo de segurança? 

527. As escolas estarão preparadas com todos os equipamentos e limpeza adequada ao 

protocolo de retomada? 

528. As escolas nao estão preparadas para o distanciamento social, principalmente nesta 

faixa etaria 

529. As escolas não estão preparadas para receber alunos, devido os recursos que 

deverão ser investidos.  

530. As escolas não estão preparadas para retorno presencial dia alunos ,pois existem 

muitas crianças que ainda não se acostumou com esse vírus ,não podemos nos expor a 

esse vírus ,pois a própria cidade não está preparada para TD que está acontecendo . 

531. As escolas não tem condições de volta,pois não foram preparadas para 

isto.Sabemos que a propaganda do Governo, não será cumprida,compra de EPI, 

equipamento de higienização etc.A equipe escolar não estará completa,com os casos de 

risco. Não está claro qual modo será ensaio híbrido, falácia! Ninguém está preocupado 

com o stress dos professores..A escola em que seus alunos estão com Covid,vai proceder 

como? E se existem famílias contaminadas,e o aluno é da escola,o que fazer? Como será 

resolvido as postagens nas Plataformas, quero opinião por escrito,de Diretores, 

Supervisor, OP e SME. Em número de horas,trabalhamos o triplo,como ficam estas horas? 

E muito mais... 



532. As escolas não têm controle sobre as crianças, acontece brigas em banheiros, no 

pátio e na maioria das vezes professores e diretores não fica sabendo. 

533. As escolas não tem infraestrutura adequada para um retorno seguro. 

534. As escolas nem quando era liberado ter aulas, antes dessa pandemia já não vinha 

tendo aulas, na escola padre leao valerie os professores faltavam demais, as crianças 

ficavam jogando bola na quadra por falta de professor. E agora querem retornar às aulas 

em plena pandemia? Faça me rir. Jamais mandarei meu filho p escola nessa época ou 

enquanto não me sentir segura p isso. Uma sala de aula que nem ventilação tem direito. 

Essas escolas municipais de campinas é uma verdadeira vergonha essa a verdade  

535. As escolas precisam abrir - fazem muita falta para as crianças  

536. As escolas precisaram se adequar as normas de segurança para que todos os 

envolvidos neste processo sejam estejam protegidos para que este retorno aconteça. 

537. As escolas públicas infelizmente não tem capacidade e nem ferramentas 

suficientes para o retorno as aulas. Exige muitas estratégias de limpeza e organização e 

infelizmente não é repassado verbas o suficiente para que isso aconteça. Seria ideal 

investir em ajuda para os alunos poderem fazer as aulas online. Até tudo isso passar . 

538. As escolas são grande propagadora de viroses por seu perfil de socialização de 

grande massa e se elas estão fechadas e mesmo assim o numero de casos de covid ainda 

está em alta imagine o que pode acontecer com a volta as aulas. 

539. As escolas vão receber os produtos de limpeza para ser higienizadas, e os alunos 

vão receber máscara e álcool em gel ? . E como será feito o distanciamento entre alunos 

durante a aula e intervalos.(essas são algumas de minhas dúvidas e preocupação). 

540. As especificidades no cuidado das crianças, público alvo da ed especial, que 

demandam proximidade em questões de auto cuidado, uso de recursos, de transferências, 

estão sendo consideradas de forma ampla? 

541. As famílias estão sendo ouvidas? 

542. As famílias passaram por algum tipo de triagem? 

543. As limitações com relação ao atendimento ao aluno de forma que a qualidade seja 

garantida em época de Pandemia.  

544. As minhas dúvidas a respeito do retorno no meio de uma pandemia que está em 

alta que ainda não chegou ao pico, é preocupante essa previsão de retorno as aulas no 

mínimo irresponsável no meu entender. 

545. As minhas respostas estão direcionadas ao Ensino de Educação Infantil. 

546. As pessoas que trabalham na escola irão receber formação/orientação de como 

proceder nesta volta às aulas? 



547. As preocupação e que não temos uma vacina ainda contra o vírus. E como vai 

manter o distanciamento em uma sala com crianças e cuidados de higiene pessoal com 

nossos pequenos.  

548. As questões que envolvem minhas preocupações é como iremos respeitar os 

princípios e diretrizes da educação infantil diante da pandemia. Diante das necessidades 

sanitárias impostas para que continuemos saudáveis. Existe uma preocupação latente entre 

permitir e pensar o desenvolvimento infantil e manter o distanciamento necessário, bem 

como a saúde das crianças e famílias. E a nossa, obviamente.  

549. As relações de contato físico entre as crianças e crianças e adultos . 

550. As reuniões que participei foram online . Nelas discutimos sobre o retorno das 

aulas.  

551. as salas das escolas municipais são lotadas só na sala do meu filho são 30 crianças, 

voltar nesse cenário é expor as famílias, os funcionários, e família de todos os envolvidos 

552. As salas estão com mais de 30 alunos como séria esse retorno?  

553. As salas estão lotadas como seria o retorno?  

554. As salas tem diversos brinquedos de uso comum ao acesso das crianças, que 

iniciam o dia brincando coletivamente nas mesas, o que seria feito em sala? 

555. As salas, assim como os banheiros/fraldários não são ventilados adequadamente. 

556. As singularidades da educação infantil devem ser consideradas, para que o retorno 

às vivências escolares se caracterize positivamente, não oferecendo riscos à saúde física, 

afetiva e socioemocional das nossas crianças e suas famílias.  

557. As tarefas passadas via internet pelo visto não vão servir pra nada. 

558. As vídeos aulas foram elaboradas as pressas, sem um preparo adequado aos 

professores acarretando um ensino incompleto, levando se em conta que também a grande 

maioria da população não tem acesso às condições favoráveis ao aprendizado. 

559. Assim nosso país irá gerar mais uma leva de cidadãos, com dificuldades de toda 

espécie.  

560. Assim, diria que minha maior preocupação aqui é: se os pais quiserem (e puderem) 

manter seus filhos em casa, poderão? Sofrerão alguma sanção por não estarem levando 

seus filhos para escola, o que teoricamente é obrigatório?  

561. Até gostaria da volta as aulas presenciais, mas, não vejo condições. 

562. Até o momento foram realizadas apenas discussões, reflexões pensando 

remotamente no retorno. Agora é que iremos traçar os planos e a preocupação é com a 

realidade:profissionais em afastamento, situação de risco. Portanto, teremos um número 



reduzido. Necessidade de apoio nas questõe de saúde psíquico e emocional. E é 

impossível pensar em um trabalho com criancas pequenas levando em conta o afastamento 

social, o uso de máscaras etc. 

563. Até quando as aulas vão ser mitigadoras? 

564. atividades mitigadoras não são efetivamente aprendizado. É preciso revisitar todo 

conteúdo. Por isso, recomeçar em 2021, com segurança sanitária, do zero.  

565. Atuo com agrupamentos 1e 2, e a dinâmica que ocorre durante o período seria 

impossível evitar o contato e ou aglomeração. Pegamos bebês a TODO momento. Penso 

que se a cada momento que eu tiver contato com uma criança, certamente teria que lavar 

minhas mãos com intervalos menores que 1minuto. 

566. Aulas e currículos escolares são possivelmente recuperados, mas VIDAS não... 

567. Aulas laboratoriais em escolas técnicas  

568. Aulas on line não funciona 

569. Aulas online deviam ser mais bem preparadas pois deixam muito a desejar.as aulas 

das escolas particulares e show eles estão desde o começo firmes nas aulas .......E os 

alunos só vai repetir quem não souber ......E agora os alunos das escolas estaduais e 

municipais só Deus pela misericórdia  

570. Avaliação do processo de aprendizagem.  

571. Bebês não consegue fazer o ritual de limpeza das mãos e não pode usar máscara 

com menos de 2 anos assim vão estar mais exposto a contaminação então as creches não 

deveria voltar as aulas ainda  

572. Bem estar e saúde de toda comunidade escolar, crianças, educadores e familiares  

573. Boa noite nós Pais da Aluna XXX temos o receio de manda-la nesse momento 

onde nem a vacina foi aprovada, já que esse vírus não sessou, e um ensino de revezamento 

não acho produtivo no entanto sempre estamos abertos para novas soluções  

574. Bom a nossa preoculpaçao e te q levar nossas crianças pra escola..Com esse virus 

sabemos q la...eles compartilha tudo...Eu acho q nao seria bom...Sim.embora esta 

atrasando as crianças mas.e melho assim..eles bem e com.saude....Mas tenho uma duvida 

isso Prejudicara eles na.escolas as quelas crianças q vam para o.1 ano.....Ano d 2021 vai 

atrasar como sera....Mas Espero q tudo isso passe logo....Pra poder voltar ao 

norma..Desde.ja.agradeço..... 

575. Bom aproveitamento pedagógico dos alunos 



576. Bom como meu filho está no grupo de risco , eu esse infelizmente não vou mandar 

meu filho mais a creche , por questão de saúde mesmo e bem estar dele , cada mãe sabe o 

que é melhor pra seu filho ,eu sei que o meu não vai ,ele ficou internado por conta que tem 

asma então não vou por em risco a saúde do meu filho ,como ele ainda está na creche fará 

o resto do ano em casa  

577. Bom dia a minha preocupação seria mandar minha filha pra escola e ela ser 

contaminada como ela é pequena é não entende vai ser mais complicado para poder 

controlar,porque o natural é brincar juntos se abraçar ums aos outros é uma situação difícil 

nesse momento  

578. Bom dia em primeiro lugar , não levarei minha filha pra escola, então gostaria de 

saber se vão conseguir dar aula on line pra todos. 

579. Bom dia o ano tem que ser feito do novo no ano 2021 

580. Bom dia, acreditamos que com as regras de higienização e cuidados essências. 

Somos a favor da volta as aulas..  

581. Bom dia,sou avó da XXX e nossa preocupação é que tenha o retorno as aulas .E 

essa pandemia ainda não tenha cessado. Ficamos todos muito preocupados e muita gente 

morrendo com esse vírus. Por essa razão acho que as aulas presenciais devem retornar 

somente em 2021..Melhor perder um ano de escola do que perder a vida..Em casa agente 

faz todos os cuidados com álcool gel ,sempre lavando as mãos..Já na escola acredito que 

não terá como ...Eu peço a Deus, todos os dias que alguém consiga descobrir uma vacina 

para essa doença que mata muito rápido..  

582. Bom dúvidas nenhum pois não irei mandar nenhum dos meus filhos pra escola se 

realmente voltar prefiro precaver a Vida deles e também de outra 

pessoa(alunos,professores,funcionarios,pais,enfim) prefiro que continue assim como está 

aulas on-laine e a volta as aulas somente quando tudu isso passar.Reforço não irei mandar 

meus filhos pra escola enquanto tudo isso não passar até porque minha filha só tem 3 anos 

e automaticamente crianças não gosta de nada que incomode aí fica a pergunta e na hora 

da alimentação terão que tirar a máscara aí pode ser contaminado,essa é minha opinião 

desdo dia 16/03/20 que fiquei sabendo da Pandemia já não mandei nenhum dos meus 3 

filhos pra escola Tamos em quarentena desde se dia,so saio se for necessário caso.Então 

não concordo com a volta as aulas esse ano de 2020. 

583. Bom dúvidas são tantas,mas a segurança vem primeiro. Devido a essa pandemia 

fica difícil confiar em manda as crianças pra creches e escolas mas também temos que 

trabalhar. 

584. bom em relação à escola eu acho que tem que ter uma forma de conscientização 

tanto aos alunos,quanto a equipe da escola a prefeitura tem que estar disponibilizando 

materiais suficiente para higienização tanto para os alunos quanto para escola para daí sim 

ter um retorno seguro, mas eu acho que o retorno agora neste momento eu acho que é 

inviável. 



585. Bom eu não apoio voltar as aula esse ano até pq são muitas criança juntas e a 

mesma não tem cuidado eira colocar em risco todas as criança até mesmo as monitoras 

não concordo em voltar esse ano .porém deveríamos ter uma ajuda da prefeitura com 

gasto de alimentos em casa .pq tem muitos pais que não tem condições de manter 

alimentos em casa que eu acho  

586. Bom eu não deixaria minhas filhas ir pra escola enquanto eu não tiver certeza que 

esse vírus acabou msm 

587. Bom eu tenho umas preocupação sobre esse ano tenho duas crianças e não acho 

certo eles passarem de ano sendo q não aprenderam quase nada  

588. Bom gostaria que desse a continuidades das aulas perdidas nesse ano 2020 e 2021 

sou a favor por conta dessa pandemia seria ótimo por que os pais precisa trabalhar!! 

589. Bom no meu entender poderia ser retomada as aulas porém desde que tenhamos 

um rodízio de alunos, por exemplo decidisse a turma e 3 partes se são 30 , a sala estaria 

com apenas 10 por dia! 

590. Bom para mim e pra Saúde da minha família nesse momento difícil que estamos 

enfrentando não e bom voltar às atividades agora até tudo isso passar . 

591. Bom,eu acredito que ainda não é hora dos nossos filhos se expor dessa maneira 

eles o covid19 ainda está fazendo vítimas e vitimas em todo o mundo e não tem vacinas 

que possam proteger as nossas crianças. 

592. cada dia é mais difícil por causa do vírus, por isso devemos cuidar bem de nossos 

filhos e famílias 

593. Caso a família não queira q o filho volte! 

594. Caso a prefeitura respeite as fases e se estivermos há 4 semanas na fase amarela, 

sou favorável ao retorno, caso contrário, acredito ser arriscado a volta. 

595. Caso ainda não tenha liberado vacinas para todos, eu não concordo o retorno, 

acredito que o estudo on-line pode render tanto quanto. 

596. caso as aulas presenciais voltem, como farei para as crianças de 5 anos ficarem de 

máscara e respeitarem o distanciamento? 

597. Caso as aulas retornem se eu não mandar meus filhos perco a vaga ??? 

598. Caso as aulas sejam retomadas ainda esse ano, penso que seria melhor repeitar a 

decisão dos pais que queiram manter seus filhos em casa pois sabemos que em quanto não 

houver uma vacina, as crianças estarão espostas a um grande risco. 

599. Caso as aulas voltem esse ano, não desejo mandar meus filhos para a escola, pois 

em casa somos em 7, sendo há 2 idosos, 3 asmáticos, 3 obesos e 1 anêmico crônico. 

600. Caso contrário todos correrão risco. 



601. Caso eu não queira mandar meu filho em setembro (pois ainda não sei se acho 

seguro) caso retorne as aulas eu perderei a vaga dele na escola?  

602. Caso haja a volta em Setembro, sugiro que não volte tudo de uma vez. Volte 

parcialmente, com rodízios de alunos e fufuncionários. Queria saber também sobre como 

seria a higienização dos alunos  

603. Caso haja o retorno, com vai ser para as crianças do berçário? 

604. Caso meu filho não frequente mais a escola este ano, ele perderia a vaga para 

2021? 

605. Caso meu filho não volte ao retorno do mês de setembro a diante ele correrá o 

risco de perder a vaga ou não?  

606. Caso não haja vacina ainda, o retotno às aulas é um risco à toda população. 

Impossível manter a distância, principalmente na educação infantil. As salas de aula são 

pequenas e pouco arejadas, e não poderá utilizar o parque. Os brinquedos são 

compartilhados, as crianças e famílias mal cuidam dos materiais escolares, imagine das 

máscaras então. Nunca ouve funcionários suficientes para cuidarem da limpeza, e teriam 

que triplicar esse número. Uma das principais funções da educação infantil é a interação 

social, com o distanciamento, não compartilhamento de brinquedos e afins e não 

utilização do parque, perde-se um pouco dessa função. Será um ambiente sem afeto, os 

professores não poderão acolher a criança que chora, pois terão que manter o 

distanciamento. Educação infantil se baseia muito em afetividade também. Seria muito 

estressante para todos e traumatizante para as crianças, manter isolamento, cuidar das 

máscaras, lavar as mãos com muita frequência, e não poder utilizar o parque. As pessoas 

que elaboram um plano para o retorno às aulas precisam ter um mínimo de noção de como 

é o dia-a-dia nas salas de aula. 

607. Caso o retorno seja realmente em setembro, será somente para aquelas crianças 

que no próximo ano irão para o ensino fundamental? 

608. Caso retorne as aulas quanto as medidas corretas de segurança a serem tomadas 

garantindo o retorno das crianças com segurança com tantas crianças nas salas. Ou memo 

nos espaços de refeição, banheiros, etc. 

609. Caso retorne em setembro, gostaria de saber o plano de prevenção no período de 

pandemia para as crianças até 3 anos. 

610. Caso retorne, que não seja obrigatório a ida dos alunos, e que as instituições 

continue prestando serviços com as aulas online! 

611. Caso volta as aulas será contado faltas. 

612. Caso volta e a criança não for corre o risco de reprovar  

613. Caso volte quais serão as medidas de segurança a ser tomada? 



614. Caso volte,se as crianças vão perderá vaga se não forem. 

615. Caso voltemos, receberemos EPIs (Adultos e crianças da escola)? 

616. Claro que as crianças perde um pouco do contexto da escola ,a rotina criada pelos 

professores. 

617. Colocar em risco a família dos alunos, funcionários e comunidade, pois os 

cadernos, objetos, pertences escolares circulam ente todos e a higienização é impossível 

diante das dinâmicas que envolveram aproximação. 

618. Coloquei algumas questões relativas as minha duvidas e questionamentos, e penso 

que só deveríamos voltar com segurança real e não com protocolos que supostamente 

serão "seguidos" , a exemplos do que tem se visto nas abertura de lojas e outros 

estabelecimentos. Tem todo um protocolo mas a maioria não segue, não há fiscalização e 

seguimos nessa toada de mais de 1000 mortes diárias como se fosse um padrão de 

normalidade e como se isso fosse aceitável. 

619. Com a consciência das famílias sobre a necessidade de distanciamento social... 

620. Com a monitoração do alunos  

621. Com a oscilação das cidades entre fases vermelha e laranja, não penso que em 

setembro seja possível um retorno às aulas presenciais. 

622. Com a pandemia acho que o ano ja foi perdido entao melhor começar no proximo 

ano 

623. Com a pandemia em alta é mesmo seguro mandar meus filhos pra escola se uma 

criança testar positivo todos terão que fazer o exame se sim quem vai pagar por isso se um 

professor testar positivo todos os alunos a quem ele ensina vão ter que fazer exame  

624. Com a pandemia prejudicou muito meus 2 filhos esse ano 

625. Com a saúde  

626. Com a saúde, aprendizagem e financeira. 

627. Com a segurança de todos caso voltem as aulas poderei não levar meu filho ou 

serei obrigada a levar 

628. Com a vida das crianças, familiares e educadores 

629. Com a Volta As Aulas E Acaba Contraindo Virus 

630. Com a volta às aulas estaremos colocando em risco as crianças, todos os 

profissionais da escola e as famílias em risco, um risco desnecessário, visto que a 



defasagem de conteúdos não será amenizada com dois ou três dias, já que o rodízio é a 

saída encontrada para o retorno. 

631. Com a volta Mês Setembro o que seria 2 meses de aulas? 

632. Com a volta na educação infantil muitas dúvidas e preocupações. 

633. Com Apostilas que foi produzida pela professora Marina . 

634. Com as aulas on line, os alunos tiveram todo os conteúdos ? Qual foi o 

aprendizado, como avaliar o que aprenderam de fato? Seria possível uma revisão do 

conteúdo para o ano próximo? Seria possível no próximo ano, 2021, revisão com reforço 

no contra período de aula normais? 

635. Com as crianças nessa epidemia 

636. Com as crianças. Devido a pandemia. Preucupa a saúde das crianças 

637. com certeza pode piorar a pandemia. 

638. Com crianças pequenas, temos um paradoxo: os pais precisam trabalhar e não tem 

onde deixar as crianças, por outro lado é muito difícil garantir que protocolos de 

segurança / sanitários podem ser seguidos por crianças tão pequenas. Acho que se tornam 

vetores de contaminação com muita facilidade à partir do momento que retornem à escola. 

639. Com eles é muito mais difícil manter os protocolos de distanciamento e higiene, 

por mais que seja em forma de revezamento. 

640. Com essa epidemia dou contra as crianças voltarem  

641. Com essa pandemia deveria evitar o retorno das aulas pq creio que até ano que 

vem já vai está tudo normalizado 

642. Com essa pandemia em alta, não tenho confiança em deixar meu filho em 

convivência com tantas outras pessoas assim,ainda mais por ser criança e não ter tanta 

consciência com o perigo desse vírus;assim também não tendo tanto cuidado com o uso da 

máscara 

643. Com esse vírus circulando ainda 

644. Com isso fica propício para o vírus Contagiar mais e mais Como: 

Criança,professores,monitores e todos que trabalham dentro da escola por esse motivo 

acho que não seria o momento para recomeçar as atividades escolares.  

645. Com o aumento de casos de corona virus em nossa regiao me preocupo se caso as 

aulas presenciais retornem podera haver aumento de casos da doenca 



646. Com o corona como nois voutanos aulas 

647. Com o retorno começar a aumentar o número de infectados.  

648. Com o retorno das aulas espero q tudo esteje apropriado para as crianças em 

situações de higiene para q os pais possa confiar em mandar as crianças em segurança 

para a escola! 

649. Com o retorno das aulas, que ocorrem em locais fechados e com aglomerações, 

corre-se o risco de novamente ocorrerem ondas de contaminações na cidade. 

650. Com o retorno das crianças no espaço físico da escola neste momento em que 

Campinas aponta para uma fase crítica da pandemia. 

651. Com os professores 

652. Com os Professores devido ao montante de crianças  

653. Com os protocolos de segurança sanitária, saúde emocional, a frequência das 

crianças devido a aglomeração, a insegurança de ser infectado. 

654. Com pandemia do civis 19 com certeza não é bom levar nossos filhos para aula. 

655. Com relação a futuro retorno como vai ficar as crianças? 

656. Com relação ao "rodízio" de alunos, o problema da contaminação não é o mesmo 

pois professores e equipe escolar terão contato com todos? Diminui quantidade de pessoas 

mas não circulação do vírus. 

657. Com relação as questões de distanciamento com esse possível retorno, devido ao 

número de alunos, necessidade de higiene e uso da máscara, além do aumento de casos, 

principalmente na região da escola. 

658. Com retorno como será com as crianças,uso de mascaras,distanciamento. 

659. Com sub-notificação dos casos , com a falta de testes. Conheço várias pessoas com 

sintomas que não conseguiram fazer teste no público pois não eram do grupo de risco. 

660. Com tantas crianças  

661. Com td que está acontecendo com essa pandemia a gente fica até recioso de ter 

uma opinião concreta sobre os filhos voltarem as aulas  

662. Com toda essa situação que está acontecendo devido a pandemia não acho que 

tenha condições de retornar as aulas é um risco muito grande no caso da minha filha que 

faz tratamento de saúde a imunidade dela é baixa o risco é maior 

663. Com todos os protocolos de segurança na entrada e nos intervalos de aulas! 



664. Como a escola fará para evitar aglomerações nas entradas, saídas, lanches e 

recreios? 

665. Como a escola pode se tornar um ambiente seguro neste momento de pandemia?  

666. Como a escola vai conseguir cuidar da SAÚDE e das crianças?minha filha não vai 

conseguir ficar o dia todo na escola de máscara isso me preocupa muito . 

667. Como a escola vai organizar o retorno em questões sanitárias, distanciamento 

sendo que as salas estão super lotadas. 

668. Como a prefeitura está pensando a aquisição de EPIs para os funcionários? 

669. Como a Vacina ainda não está pronta e nem tomamos a vacina não tem como 

deixar as crianças ir à escola porque é um ambiente que elas ficam todas juntas. 

670. Como acolher os bebês no retorno sem abraçá-las? 

671. Como ainda não tem uma vacina e nem um tratamento específico para a covid 

19,na minha opinião as crianças e professores estarão correndo risco,e também arriscando 

a família em casa, principalmente quem tem um idoso em casa,eu sou contra a volta as 

aulas presenciais nesse momento. 

672. Como aplicar os protocolos de segurança , máscara e distânciamento social com 

crianças pequenas de 2 anos, em que o acolhimento , o abraço estar junto é o que nos 

move? 

673. Como as crianças fazem muitas atividades juntas, tenho preocupação com a saúde 

delas, mas se a pandemia estiver controlada até setembro sou favorável ao retorno das 

aulas 

674. Como as crianças vai lidar com o distanciamento 

675. Como as crianças vão usar máscaras o dia todo? 

676. Como as escolas conseguirão manter distância entre os alunos? 

677. COMO ASSEGURAR QUE CÇS PEQUENAS NÃO TENHAM CONTATO 

ENTRE SI! 

678. como conseguir que todos tenham o mesmo protocolo com crianças e adolescentes 

679. Como considerar aulas presenciais com crianças pequenas? mesmo com normas 

sanitárias crianças se tocam o tempo todo, tenho muito receio que aulas presenciais sejam 

obrigatórias neste momento de pandemia Não me sinto segura, Pra mim aulas presenciais 

só após a vacina contra o COVIDE 19 

680. Como conter as criança com máscara e sem contato com colega 



681. Como controlar crianças com questões de distância, elas não tem controle com 

isso, como não levar a mão na boca  

682. Como controlar eles num pátio de escola na hora do intervalo estou muito insegura 

ainda nessa parte. 

683. Como controlar o tempo todo o distanciamento entre os alunos pequenos? 

684. Como controlar o uso adequado das máscara pelos alunos pequenos todo o período 

de aula? 

685. Como crianças de 04 anos irão usar máscara o tempo todo e ainda manter distância 

dos coleguinhas, se a escola é para elas aprender a socialização e agora vamos ensinar o 

contrário a elas. 

686. Como crianças e adolescentes irão conseguir seguir todo um protocolo se nem os 

adultos estão seguindo? 

687. como crianças vão ficar horas no colégio usando mascaras ? Como será o controle 

dentro de sala de aula para eles não dividirem material, as salas são fechadas, como será a 

circulação de ar ? 

688. Como crianças vão manter distância não tem como  

689. Como dar aula para poucos e manter aula na plataforma 

690. Como daremos aulas para 20% dos alunos da sala por vez? 

691. Como deixar crianças afastadas de crianças? Juntos na escola será difícil manter 

esse controle, acredito que traumático tambem. E o meu medo é o aumento de casos de 

covid... Se tornando um risco para alunos, escola e familia. 

692. Como distanciar socialmente crianças de 6 anos dentro da escola???  

693. Como diz Paulo Freire, não somos educadores para realizarmos um educação 

bancária. Existem outros fatores, principalmente para crianças pequenas como o brincar 

com contato corporal, a afetividade, etc, que são tão importantes quando sentar a bunda na 

sala de aula e “receber” o conteúdo... não existe conteúdo significativo se os corpos das 

crianças não estejam em sintonia, contato uns com os outros no brincar. 

694. Como dormirão, visto que as salas são pequenas e não atendem o distanciamento 

de 1,5m entre colchões além de precisarem de ajuda para dormir, ou seja, um adulto muito 

próximo da criança? 

695. Como é avaliado a questão das crianças serem assintomáticas e poder transmitir 

para os adultos? 

696. Como é creche e sao criancas menores eles nao seguem as regras sanitarias 

principalmente distanciamento e etc 



697. Como é possível o retorno dos bebês de berçário em meio a tantas especificidades 

dessa faixa etária levando em contato o alto risco de contágio? 

698. Como é possível proteger os bebês com o isolamento social? 

699. COMO EDUCADORA ATUANTE NO AGRUPAMENTO I, NÃO CONSIGO 

VISUALIZAR UMA VOLTA AS AULAS, MESMO COM UM NUMERO REDUZIDO 

DE CRIANÇAS DE MANEIRA SEGURA, ELES ESTÃO NA FASE ORAL, AFETIVA, 

COMO NEGAR COLO PARA BEBÊS? 

700. Como educadora de agrupamento 1 , onde atendemos bebês, que na totalidade são 

completamente dependentes do contato físico de um adulto para poder atender suas 

necessidades básicas no âmbito do cuidar e também nas relações afetivas. Não consigo 

vislumbrar um retorno seguro para as crianças e também para os educadores. Atender 35% 

dos meus alunos seria atender 8 bebês por dia. Como garantir que essas 8 crianças ficarão 

distantes umas das outras compartilhando o mesmo espaço? Como garantir o 

distanciamento entre bebês e educadores em momentos de troca e alimentação? Como 

negar a um bebê o colo nos seus momentos de tristeza e ansiedade??? 

701. Como eles vai cuidar dos nossos filhos com segurança..sendo que tem crianças no 

grupo de risco .eles não vão querer máscara ... 

702. Como em campinas o foco é alto ainda do coronavirus e tem muitas mortes, acho 

que até o final desse ano continua as aulas e atividades online. 

703. Como essas crianças vão fazer os protocolos se nem a máscara elas querem usar? 

Como uma única professora vai dar conta da sala de aula para ver e orientar o que as 

crianças estão fazendo?  

704. Como esse ano foi perdido por causa da pandemia,o melhor sera começar no ano 

2021 

705. Como estar na educação infantil sem haver toques, colo, abraços. Sem haver 

compartilhamento de corpos, brinquedos. Como não se contaminar com tantos fluidos que 

temos que lidar: fezes, urina, secreção nasal, vômitos. A criança não permite higienizar 

100 das mãos. Tudo elas tocam! Como haver uma nova adaptação? Crianca alguma fica 

feliz em estar longe de seus familiares, das pessoas que estão acostumadas a estarem todos 

os dias, em uma nova adaptação que exige de nós profissionais o afago, o acalentar, e o 

segurar nos braços, e dar um beijo, para mim é algo surreal. 

706. Como evitar as entradas dos adultos nas unidades escolares??? Assim como todos 

os fornecedores, Perueiros, responsáveis.... 

707. Como evitar colo, toques e que crianças de 2 anos tirem máscaras e toquem, 

abracem colegas 

708. Como exigir protocolo de higiene nas crianças Agrupamento 3? 

709. Como explicar para crianças da nave mãe, que eles não podem brincar juntos? 



710. Como farão com professores do grupo de risco, os que acumulam cargos em redes 

diferentes e em que momento professores produziram para alimentar a plataforma? 

711. Como faremos distanciamento social com as crianças da educação infantil? 

712. Como fazer com jogos e demais brinquedos da sala em relação ao uso pelas 

crianças? 

713. Como fazer com o uso dos materiais coletivos, sabendo q a sala é usada por duas 

turmas?? Como higienizar tudo se não contamos com um quadro completo de 

funcionárias de limpeza??? 

714. Como fazer com que as crianças mantenham o distanciamento dentro da 

instituição? As crianças serão testadas antes do retorno? Como garantir que crianças com 

o vírus irão para a creche? 

715. Como fazer com que crianças permaneçam de máscara, com distanciamento de 1 

metro e meio, sem se abraçarem, trocarem brinquedos, com o espaço físico de nossas 

escolas e número de funcionários. Muito complicado. 

716. Como fazer cumprir a quantidade de crianças em sala de aula de forma segura, 

com distância adequada, tendo as crianças direto a escola. Como concientizar os pais que 

precisam da creche como local seguro, acolhedor p seus filhos a cumprirem regras q não 

sabemos ainda quais serão. 

717. Como fazer distanciamento das crianças do AG3 de 3 a 6 anos 

718. Como fazer higienização das mãos,a todo momento, como evitar o contato e o 

compartilhamento de brinquedos e outros. 

719. COMO FAZER ISOLAMENTO DE CRIANÇAS DE 2 A 3 ANOS? 

720. COMO FAZER ISOLAMENTO SOCIAL COM CRIANÇAS MENORES DE 

SEIS ANOS QUE NÃO CONSEGUEM COMPREENDER QUE NÃO PODEM 

DIVIDIR BRINQUEDOS OU ABRAÇAR AMIGOS E PROFESSORAS? ACREDITO 

QUE A CRECHE SERÁ UMA FONTE DE INTENSA CONTAMINAÇÃO POIS CADA 

CRIANÇA LEVARÁ A DOENÇA PARA CASA E , SABEMOS, QUE A GRANDE 

MAIORIA MORA COM OS AVÓS (GRUPO DE RISCO) POR QUESTÕES 

ECONÔMICAS... ESTAMOS PREPARADOS PARA UM AUMENTO 

SIGNIFICATIVO DE CONTAMINAÇÕES E INTERNAÇÕES?? ACHO 

IMPRUDENTE UM RETORNO NESSE MOMENTO.  

721. Como fazer na hora do sono pra manter distanciamento? 

722. Como fazer nos momentos de ida ao banheiro, por exemplo, sendo q não temos 

monitoras em sala. 

723. Como fazer para que eles não cheguem perto um do outro, não se toquem, não se 

abracem? Nesta idade eles não conseguem entender a complexidade do momento que 



estamos vivendo, vamos estar tentando proteger a saúde física dos bebês, mas e como fica 

a saúde mental? É nesta fase que se inicia as trocas com o outro, com o mundo, a 

socialização, no entanto, iremos coibir esse desenvolvimento? Realmente vale a pena 

expor os bebês de 0 a 3 anos desta maneira? 

724. Como fazer uma educação infantil sem carinho, sem colo, sem amor? 

725. Como fica a situação dos alunos em relação ao ano letivo?  

726. Como fica a situação dos alunos que estão no grupo de risco? 

727. Como fica a situação dos docentes? 

728. Como fica o distanciamento em se tratando de crianças tão pequenas que usam 

seus corpos como um todo para se expressarem e aprenderem? 

729. Como fica os vestibulares e os subsídios dos alunos para uma entrada na 

universidade. 

730. Como ficará a situação dos conteúdos porque por internet e em casa não tem 

condições pois não estou ficando em casa eu estou trabalhando. 

731. Como ficará o emocional e psicólogico das crianças pequenas e bem pequenas 

segundo as normas de segurança e afastamento social com monitores, professores, 

colegas, que não vêem há meses. O que significa uma nova adaptação, onde há choro e 

necessidade de muito colo? 

732. Como ficaram as crianças da educação infantil,que não se encaixam em algumas 

normal de segurança em relação a saúde.A educação infantil se dá através do convívio 

social rico em troca de experiência, não tem como isolar essas vivências tão significativas 

para as crianças. 

733. Como ficarão os profissionais e alunos que fazem parte do grupo de risco? 

734. Como funcionária da educação infantil, minha principal preocupação é com 

relação ao distanciamento social que se torna inviável com as crianças muito pequenas . 

Muitas vezes temos problemas com os espaços das unidades escolares, que são pequenos 

para a quantidade de crianças atendidas. 

735. Como funcionária,preocupo-me em q condições voltaríamos ao trabalho,uma vez q 

um dos objetivos da educação infantil é a troca entre pares,adulto-criança /criança-

criança,promovendo a interação socio-afetiva,as condições do espaço físico para 

desenvolver essas ações,pensando nisso na minha escola especificamente,dentre outras 

angústias q me assolam. 

736. Como garantir a saúde dos funcionários da limpeza que constantemente terão que 

lidar com superfícies potencialmente contaminadas? 



737. Como garantir as condições sanitárias necessárias na Educação Infantil? 

738. Como garantir distanciamento entre as crianças? 

739. Como garantir isso com todos os protocolos que teremos que teremos que seguir. 

740. Como garantir que crianças infectadas, porém assintomáticas não frequentem o 

ambiente escolar? 

741. Como garantir que o aluno que está doente não irá para a escola e possivelmente 

transmitir o vírus aos demais e, consequentemente, às suas famílias?  

742. Como garantir que os alunos terão seus uniformes e materiais lavados e 

devidamente higienizados todos os dias? 

743. Como garantir um ambiente livre de contaminação? 

744. Como garantir um percurso casa-escola seguro? 

745. Como impedir o compartilhar brinquedos? Ou de se abraçar? 

746. Como impedir várias crianças pequenas de tossir ou espirrar sem querer em cima 

dos colegas ou dos profissionais? 

747. Como irá acontecer o retorno as aulas na educação infantil? 

748. Como ira funcionar revezamento dos alunos ? 

749. Como irá ser feito o aprendizado técnico/prático  

750. Como irão garantir que as crianças mantenham distancia uma das outras par evitar 

o contato? Sendo elas não vão pensar nisto na hora de brincar 

751. Como irão ser as aulas presenciais depois da quarentena? A minha preocupação é 

o risco dos alunos , professores e funcionários se contaminar com o vírus. 

752. Como iremos higienizar e armenezar os pertences que as crianças trazem de casa, 

uma vez que a grande maioria usa transporte público? 

753. Como iremos retornar sem poder abraçar,sem poder pegar no colo,sem conseguir 

ter distanciamento necessário, porque as crianças não iram compreender que não pode 

ficar ao lado do amigo,que não pode brincar com o amigo, não pode conversar com o 

amigo, não pode abraçar,brincar junto,estar junto, além do mais , como iram permanecer 

de máscara se nem os pais colocam neles,ou não usam corretamente. 

754. Como lidar com vários alunos, manter o distanciamento entre crianças, entre 

adulto - crianças, aplicar os protocolos de higienização, criança põe mão no nariz, na boca, 

se eu não consigo nem com meus filhos. Com quem deixar meus filhos qua do tiver que 



voltar. 

755. Como mãe a minha maior preocupação é o aumento do risco de contágio,entendo 

que esse ano letivo já acabou, não tem mais o que fazer em três meses não será possível 

concluir um ano de estudo, né então ao meu ponto de vista, eu não concordo que as aulas 

retornam em setembro, não acho certo porque o critério de higienização geralmente já não 

é adequado,ao ponto dos alunos do ensino médio encontrar cabelo dentro das suas 

refeições sempre, e com isso não vai ser diferente, não vai dobrar porque a gente vê que 

não tá tendo os devidos cuidados necessário, e muitos lugares tanto públicos quanto 

particulares,então eu sou literalmente contra 

756. Como mãe e profissional da área acredito não podemos apoiar essa volta,desde que 

esteja tudo muito bem calmo.As crianças possuem um afeto em sala muito forte,se 

abraçam,brincan juntas seria impossível um distanciamento. 

757. Como mãe na mi 

758. Como mãe não tenho duvidas só que pelo desempenho e dificuldade escolar da 

minha filha esse não deve ser considerado pois ela ainda esta em.fase de alfabetização e 

em casa não teve suporte adequado mesmo com todas as tentativas de ensino 

759. Como manter as crianças usando mascaras? 

760. Como manter crianças do Ag2 em distanciamento social no CEI, usando máscara e 

se higienizando com álcool gel, sem ficar pecando nas coisas, inclusive brinquedos, uns 

nos outros e sem utilizarem o parquinho? 

761. Como manter distância mínima entre os bebês? 

762. Como manter distanciamento entre Bebês 

763. como manter distanciamento social com as crianças?  

764. Como manter essas crianças em seus lugares de distanciamento com apenas uma 

professora no AGIII. As mesas nas salas são de 6 lugares e tem 5 por sala, mesmo com o 

número reduzido como fazer o distanciamento de 1,5m? Levamos os alunos ao banheiro 

em grupo com a professora e lá organizamos a ida de cada um, como manter todos longe 

um do outro no momento da higiene e alimentação com apenas uma professora ? 

765. Como manter isolamento com crianças de 0 a 3 anos? Como auxiliar na 

alimentação, troca e higiene mantendo o isolamento e distância segura? Que garantia a 

equipe escolar e as famílias terão de não contágio? Como fazer as crianças manterem 

distanciamento entre si? Como fazer as crianças ficarem de máscara o tempo todo? Como 

negar um abraço quando a criança pedir? Como socorrer a criança no caso de algum 

acidente, queda ou algo assim mantendo o isolamento? 



766. Como manter o afastamento com crianças pequenas???? 

767. Como manter o distanciamento entre as crianças sendo que as crianças mantêm 

contato afetivo o tempo todo? 

768. Como manter o distanciamento entre as crianças, como realizar meu trabalho 

plenamente, sendo que a faixa etária que atendo as crianças são bem dependente e 

precisam de afeto 

769. Como manter o distanciamento entre crianças de 3 anos em salas pequenas e com 

28 crianças? 

770. Como manter o distanciamento na ed infantil? 

771. Como manter o distanciamento necessário, o uso de máscaras nos CEIs onde as 

crianças têm menos de 3 anos de idade. 

772. Como manter o distanciamento social de 1,5m com crianças de 4/5 anos???? 

Como faremos com as idas ao banheiro, se não contamos com monitoras em sala???? 

Como será feita a limpeza adequada se na maioria das escolas o quadro da limpeza sempre 

está com desfalque???? Como higienizar brinquedos e materiais usados se dividimos a 

sala com outra turma no período oposto???? Como não usar o parque com as crianças???? 

Como consolar as crianças que choram sem abraça-las???? Como acudir em situações de 

ferimento, machucados???? Dentro da escola o fluxo de pessoas entrando e saindo é 

enorme. Como seria efetuada esse trânsito de pessoas para que tenhamos segurança???? 

Como garantir o direito de brincar, se não podemos nos aproximar do outro colega???? A 

Ed. Infantil se dá no COLETIVO, teremos que fazer todo trabalho inverso fazendo com 

que valoriza o individualismo. 

773. Como manter o distanciamento social principalmente entre crianças da educação 

infantil? 

774. Como manter o distanciamiento das crianças sendo uma faze ao qual se faz tudo 

no coletivo e a descoberta dos bebês que acontece com tato e paladar? 

775. Como manter um protocolo de segurança com criancas tão pequenas.? 

776. Como meu filho é do grupo de risco não irei encaminhar ele pra escola esse ano, 

criança não respeita a distancia que é preciso . 

777. Como meus filhos ainda estão na educação infantil, acredito que não precisam de 

aulas complementares no ano seguinte. Já como professora da rede estadual de ensino 

fundamental II e médio, acredito que seria interessante, pq realmente os alunos estão 

deixando de aprender muito conteúdo importante. Nas aulas remotas são ofertados 

somente os conteúdos básicos e de forma superficial.  

778. Como minha filha é bem pequena não tem como fazer nenhum isolamento social 

que impeça qualquer contágio. O ideal é ter acesso aos protocolos que será adotado. 



779. Como minhas filhas estão no agrupamento 3, não vi nenhuma desvantagem no 

ensino delas, pois elas ainda estão sendo alfabetizadas, e essa alfabetização básica 

podemos fazer de alguma forma em casa, e como elas tem mais o ano de 2021 para essa 

alfabetização teremos como correr atras do prejuízo, mais temos que contar muito com o 

planejamento escolar da escola, ex. não misturar crianças que vão para a 1º ano com 

crianças que ainda não vão, pois 2021 poderia ter algumas exceções nesse sentido para as 

professoras dar uma suporte melhor para esses alunos, pois mesmo a escola da minha filha 

criando uma pagina do face, não vi nenhum empenho no ensino, pois algumas professoras 

não se adaptaram ao novo método de ensino a distancia, entendo que criar atividades a 

distancia é complicado, mais não vi empenho nesse para crianças de agrupamentos... 

780. Como não acalentar o choro da criança, sem abraça-las? 

781. Como não dar afeto e manter os alunos em distanciamento! 

782. Como não poder usar o espaço dos parques?? 

783. Como nos proteger e proteger as crianças e as famílias da contaminação. E Uma 

nova sobrecarga dos hospitais com possível aumento do número de casos.  

784. Como nos sentir segura com nossos filhos nas escolas, com essa pandemia 

785. Como o ano ha foi assim. Voto que termine assim. 

786. Como o foco do coronavirus está alto em Campinas e continua tendo muitas 

mortes, acho que esse ano deve finalizar com as aulas e atividades online. 

787. Como o poder público assegurará a vida de alunos, profissionais e seus familiares? 

Visto que EPIs são insuficientes para garantir o não contágio do Covid19, tendo em vista 

o grande número de profissionais da área da saúde contaminados (e mortos) devido sua 

exposição diária. O retorno às aulas é um ato genocida! 

788. Como obrigar o uso da máscara se o próprio presidente vetou o seu uso 

obrigatório? 

789. Como organizar famílias com filhos em vários anos?  

790. como os alunos irão se comportar com as medidas q serao tomada pra proteção dos 

alunos? 

791. Como os alunos vão ser avaliado? 

792. Como os ambientes serão pensados para o desenvolvimento dos bebês e crianças 

pequenas sem as interações próximas? 

793. Como os pequenos vão se cuida de maneira correta 



794. Como os profissionais do ag 1 e 2 farão com segurança a higiene e mesmo a troca 

afetiva com as crianças menores sem assusta -las com tantos itens de EPI? 

795. Como pai me preocupo muito com o retorno devido a alguns pontos: como 

garantir que as crianças farão distanciamento social se elas se abraçam, querem estar perto 

uma das outras? Como garantir que usarão máscara? Minha filha por exemplo de 4 anos 

não fica nem 10 minutos de máscara sem que tire ou toque na mesma. Como garantir a 

higiene adequada dos pequenos, sendo que são duas Duas educadoras por sala, e as 

crianças tocam em tudo, põem objetos na boca, tossem espirram? Como garantir a nova 

adaptação sem abraços ou contato, considerando que depois de tanto tempo em casa terão 

uma nova adaptação? Quem irá garantir que essas crianças em contato com outros adultos, 

em contato com outras crianças terão assistência hospitalar adequada se precisarem, pois o 

efeito poderá ser dominó e sabemos que os leitos de criança foram remanejados para 

adultos? Quem garantirá a higiene dos espaços (banheiro, salas) se em situação de não 

pandemia já é precário? Totalmente inviável pensar em retorno escolar seguro nessas 

circunstâncias. 

796. Como podemos voltar se covid 19 está um surto alarmante??? 

797. Como profissional acredito que a retomada tem que acontecer quando tudo estiver 

muito bem estabilizado. 

798. Como profissional acredito ser um risco a volta neste ano e a prefeitura deveria se 

posicionar quanto ao trabalho on line dos professores de educação infantil. As escolas tem 

trabalhado bastante, no entanto, como Rede, ainda não existe uma direção clara sobre o 

período de pandemia. 

799. Como que as aula volta se ainda covid-19 só está piorando ,eu acho não é o 

momento para volta 

800. Como que as crianças pequena vai saber a distância para ficar uma da outra os 

brinquedos se vou ficar máscara tempo todo. 

801. Como que uma criança de 6 anos vai fazer distância entre seis colegas e usar a 

máscara continua sem tirar e ñ correr o risco de pegar o coravirus  

802. Como que uma criança vai conseguir ficar distante das outras 

803. Como querem que as crianças voltem a estudar,se nem o adulto consegue usar uma 

mascara direito ,imagine uma criança...seria um desconforto,sendo que crianças sao 

saudaveis,imagine usar máscara no verao....muitos vão acabar passando mal. 

804. Como reagirão às máscaras? As vestimentas necessárias para realização da trocas? 

O não colo, o não brincar no parque? 

805. -Como realmente manter as recomendações sanitárias de afastamento e uso de 

máscara de forma não abrupta com crianças pequenas? 



806. Como receberemos as crianças. Milhas crianças são pequenas. Onde estará o 

acolhimento dessas crianças carinhosamente,mas como poderemos ter esta 

comportamento se estarei todo caso paramontado com os IPis? A escolas nos fornecerá 

todo esse material? E os bebês e seus cocos ? E o contato dos brinquedos nas bocas, 

Passando o brinquedo na boca um do outro. O espaçamento dentro da sala como poderá 

ser feito? Temos mesas com 6 lugares? E na hora da alimentação das crianças pois o 

refeitório e fechado. As mesas poderão ser retiradas mas a qualbatida de de criancas e o 

horário apertado necessita agrupar 2 salas mas o distanciamento como faremos? 

807. Como saber que vai prevenir a propagação do vírus na escola 

808. Como são pequenos nao irão respeitar a distância estabelecida. 

809. Como se dará a alimentação das crianças, dentro de uma espaço pequeno e pouco 

ventilado, dos refeitórios? 

810. Como se daria a dinâmica dessas aulas, diante das precauções que devem ser 

tomadas no atual momento!! 

811. Como se efetivará na prática docente e na unidade escolar a reorganização do 

calendário escolar 2020... 

812. Como se sentirão se os pais não puderem levá-las até a sala e então forem 

recebidas no portão da escola, por um funcionário devidamente paramentado, sem o 

acolhimento que merecem, num momento em que haverá choro e sofrimento devido ao 

tempo de afastamento do convívio escolar? 

813. Como seguir as recomendações de distanciamento no ambiente escolar municipal, 

tão pequeno e sem extrutura para tal ação?  

814. Como selecionar os alunos que irão frequentar presencialmente as aulas? Serão 

aqueles que estão sem acesso a internet ou todos terão oportunidades? 

815. Como separar as crianças pequenas de outras,sabendo que elas se abraçam,trocam 

objetos,compartilham o mesmo ambiente.minha preocupação é como evitar tudo isso 

sabendo que são pequenos e não sabem lidar com suas emoções.tenho 4 filhos um casal de 

gêmeos de 9 anos e os outros são de 3 anos e 2 anos.so eu sei como é difícil ensinar as 

crianças que não pode abraçar o amiguinho que tá fazendo aniversário,que não pode ir na 

casa das tia,tios que eles tanto ama,pq existe um vírus que não escolhe destinação de 

pessoas.pra mim e pra minha família esse ano de 2020 acabou, cancela esse ano letivo e 

vamos o ano que vem fazer novamente,pois é melhor perde um ano,do que a vida dos 

nossos filhos,pais de família,professores, e amigos amados.vao os anéis e ficam os 

dedos,pois vidas são importantes. 

816. Como será a adaptação escolar com as crianças menores? 

817. Como sera a parte de humanização com quem esta ou pegou Covid vms ter 

conscientização nos acolhimentos pois trate-se de seres humanos, que Deus nos projeta. 



818. Como será a reorganização para volta as aulas 

819. Como será a segurança dos alunos e profissionais 

820. Como será a volta diante do momento em que vivemos. 

821. Como será a volta do agrupamento 2 

822. Como sera as aulas presencias , com os riscos aparentes? 

823. Como será as medidas de proteção para os alunos, principalmente do ensino 

fundamental, pós pandemia? 

824. Como será compensado esses meses sem aula ? 

825. Como será dividido as crianças para acompanhar as aulas na escola e as que 

ficarem em casa. Como será monitorado os intervalos das crianças. Enfim, como controlar 

as crianças menores ( uso de mascara, alcool gel, não tocar o coleguinha, dentre outras 

coisas ). 

826. Como será e seremos quando tudo isso passar, se é que vai passar? 

827. Como será esse retorno na Educação Infantil, em relação à higiene sanitária, uma 

vez que nessa fase as crianças colocam muito coisas na boca, espirram sem colocar os 

braços na frente; 

828. Como será esse retorno? Teremos os EPIS para todos? O distanciamento de 1,5 

m.por aluno será possível? 

829. Como será feita a fiscalização das crianças quanto ao uso de máscaras, 

higienização? Vai voltar toda a escola? Se for volta parcial, como será feita a escolha do 

aluno que irá às aulas? Sou à favor de cancelar esse ano e fazê-lo em 2021. Meu filho está 

no 9° ano, que base ele terá pra prestar vestibulinho?? 

830. Como será feita a higiene dos brinquedos usados em sala? Não temos estrutura 

física na escola para que esses brinquedos sejam todos lavados a toda hora. 

831. Como será feita a higiene em todos os espaços incluindo os parques 

832. Como será feita a troca das máscaras dos alunos, já que a troca deve ser feita a 

cada duas horas? 

833. Como será feita as aulas como será este retorno ? 

834. Como será feito a volta as aulas ano que de 2021? Os cuidados sanitários? Será 

reduzidos alunos em sala de aula? Terá reforço aos alunos?  



835. Como será feito com os alunos menores de 3anos? 

836. Como será feito o retorno em questão as máscaras pois as crianças do ensino 

infantil costumam abraçar,beijar,colocar coisas na boca como será feito nestesse casos? 

837. Como será mantido a distância entre crianças pequenas se caso volte as aulas,digo 

crianças menores de 4 anos na creche? 

838. Como será na falta de funcionários que são acima de 60 anos ou que tenha alguma 

comorbidade, os bebê do agrupamento I já ficam doentes facilmente, tenho minhas 

dúvidas em relação a volta dos bebês, até porque nós os adultos também ficamos em 

alguns momentos doentes por estar em contato direto com os bebês. Sendo assim por mais 

que eu quero que volte ficou em dúvida quanto aos cuidados e organização para 

acolhermos as crianças, pois precisamos pensar tanto nas crianças e na comunidade, 

quanto nos profissionais e nossas famílias, por isso tenho minhas duvidas!!!! 

839. Como será o distanciamento social das crianças menores de 6 anos ? 

840. Como sera o distanciamento social entre as crianças? Não há cabimento algum as 

aulas voltarem esse ano, se no ensino fundamental(1°/5° ano) ja vai ser dificil...imagine 

crianças de 2 a 5 anos. Como sera para comer? Brincar? Na sala? Banheiro? Refeitorio? 

841. Como será o retorno das crianças  

842. Como será o retorno dos alunos da educação infantil?  

843. Como será o retorno na educação infantil? Sabendo q será impossível o 

distanciamento, o ñ compartilhamento de objetos, o uso de máscara...... 

844. como será o retorno se teremos condições de trabalho com segurança pro 

funcionários e acomunidade escolar 

845. Como será o retorno? 

846. Como será o trabalho presencial e remoto. 

847. Como será organizada essa volta às aulas? Me preocupa a questão de que as 

crianças terão usar máscaras, não será necessário. Tenho bastante receio com relação a 

esse retorno das aulas presenciais.  

848. Como será os protocolos de cuidado após a reabertura das escolas  

849. Como será possível fazer brincadeiras ou separar os brinquedos para uso 

individual? 

850. Como será possível na educação infantil o distanciamento entre as crianças? 



851. Como será reposto os conteúdos não aprendidos. 

852. Como será tratada a questão dos profissionais com comorbidades?? 

853. Como será, as crianças serão aprovadas sem ter aprendido muitas coisas que não 

pôde aprender mas aulas presencial, porque por mais que nós pais nos esforçamos para 

ajudar, não é a mesma coisa 

854. Como serão feita a higienização dos brinquedos da sala de aula quem será 

responsável por faze-lo? 

855. Como serão selecionados os alunos que comporão os 35% que retornarão às aulas 

presenciais? Os professores que são grupos de risco Trabalharão apenas na plataforma?? E 

os demais?? 

856. Como seria a aula presencial? Qual a quantidade de aluno na sala? Como seria 

concluído o ano letivo em tão pouco tempo? 

857. Como seria o cuidado para os berçários e creches de crianças menores? Como 

evitaria a contaminação já que o contato e inevitável nessas escolas? E também, em 

escolas para crianças mais velhas, as crianças não iriam seguir todas as recomendações, 

pode ser que esqueçam a máscara, acabem se abraçando ou se beijando! O retorno das 

aulas presenciais não é uma coisa discutível, o isolamento continua sendo desde de o 

começo da pandemia a melhor prevenção! 

858. Como seria o retorno às aulas,tomando todos os cuidados possíveis  

859. Como seria o retorno das crianças para sala de aula se as mesmas são pequenas e 

não conseguem ficar com a máscara? 

860. Como seria possível a readaptação da criança ante a recomendação sanitária do 

afastamento? 

861. Como seria recuperado o tempo perdido 

862. Como seria volta as aulas,como seria cuidados com as crianças  

863. Como tenho filha única, ela sente muita a falta de brincar com os amiguinhos, do 

contato com eles, para mim é melhor ela fazer o ano novamente porque essa fase passa tão 

rápido, se for para o 1 ano as crianças vão querer apenas brincar e não vão querer 

aprender, e Prof vai ter muito trabalho com todos. Mesmo fazendo nossa parte em casa, 

falta o contato com as crianças, as atividades de parquinho, pintura, desenhos histórias 

com todos juntos, nessa fase que forma eles para o mundo, se forcarmos eles evoluir na 

mara, vamos ter crianças rebeldes. Desde já agradeço a compreensão de todos. 

864. Como tenho um filho asmático pra mim traz muitas preocupações pois o cenário 

atual não esta favoraveis é criança não para quieta quer brincar e se divertir por isso acho 

justo não concluir esse ano é juntar com o ano de 2021 



865. Como terei que voltar a trabalhar, necessito que as escolas voltem a funcionar. 

Enquanto estiver trabalhando de casa, fazendo homeoffice, prefiro que não volte as 

escolas. 

866. Como trabalho com bebês, minha maior preocupação é em relação ao contato entre 

as próprias crianças nessa idade, uma vez que não há como manter um distanciamento. 

867. Como trabalho com bebês, penso na dificuldade em manter um distanciamento 

entre as crianças e até mesmo com a questão e protocolos de higiene, uma vez que eles 

brincam levando tudo a boca (brinquedos, chupetas...). As crianças também ficam muito 

próximas ao adulto, já que muitas vezes não andam ainda e precisam ser carregadas no 

colo. 

868. Como uma criança de 5 anos irra se comportar na creche sendo que são crianças  

869. Como uma criança vai ficar com máscaras na escola, e a higienização das mãos, a 

escola nao tem controle com os piolhos imagina com o virus, eu sou contra o retorno,  

870. Como uma professora vai conseguir manter 30 crianças em uma distância segura 

dentro da sala de aula ?  

871. como vai acontecer o retorno das aulas 

872. Como vai ficar as situações deste ano os aluno vai fazer a mesma série o ano que 

vem 

873. Como vai ficar esse ano perdido? 

874. Como vai ficar esse ano q ja foi perdido? 

875. Como vai ficar os estudos 

876. Como vai ficar sobre as aulas ano que vem eles voltam a estudar no mesmo ano 

em que pararam  

877. Como vai prevenir as crianças na escola  

878. Como vai ser a prevenção das crianças  

879. Como vai ser a volta as aulas 

880. Como vai ser a volta às aulas na educação infantil 

881. Como vai ser a volta as aulas? 

882. Como vai ser c as crianças pequenas? 



883. Como vai ser dar a matrícula na escola, uma vez que minha filha está indo para o 

primeiro ano? 

884. Como vai ser feito esse retorno 

885. Como vai ser feito para manter o distanciamento entre as crianças,mesmo que se 

divida em poucas quantidade de alunos por dia? 

886. Como vai ser i retorno em 2021 

887. Como vai ser o retorno as aulas dias de semana e de sábado? 

888. Como vai ser o retorno da aula e cuidado com as crianças 

889. Como vai ser pra os alunos se cuidarem na escola? 

890. Como vai ser quando voltar as aulas !  

891. Como vão as proteger crianças, sendo que uma sala de aula tem 33 alunos. 

892. Como vão contralar o distanciamento de um aluno e outro? 

893. Como vão manter o isolamento e higienização de crianças no âmbito escolar? 

894. Como vão monitorar as crianças , numa pandemia dessa , acho uma preocupação, 

para crianças e educadores, na minha opinião só voltar as crianças que o país realmente 

precisam trabalhar e não tem com quem as deixar !!! 

895. Como vão proteger as crianças na volta as aulas já que eles não tem noção do 

perigo e não sabem ficar sem ter contato com os colegas.  

896. Como volta agora com este vírus  

897. Como vou deixar meus filhos em uma sala de aula com pouca ventilação 

898. Como vou ter segurança em deixar meu filho sei de meus cuidados nainha casa e 

com minha parentela não com os outros que freguentam a mesma Creche 

899. Completa falta de assimilação do conteúdo pelo aluno 

900. Concordo com o retorno porém entendo que deverá ser construído um protocolo 

sanitário e pedagógico, com a participação dos profissionais que atuam diretamente nas 

unidades 

901. Condições adequadas para o atendimento seguro tanto para as crianças como para 

todos os profissionais. 



902. Condições de trabalho para os profissionais Atendimento às crianças com 

segurança para todos 

903. Condo estiver aguma crianca gripada ser afastado pra cuidar em casa nao ter 

contato com os outro e também dividir os horario de atividades das crianca em 3 periodos 

para fasilitar o cuidado que cada um e nao pasar muito tenpo um com outro mas trocas de 

turnos fazer a higienizar das salas e brinquedos para a procima turma e as poupas tabem e 

toalhas todos os dia traca para linpesa individual de cada criança em suas casa  

904. Confio na escola e sei que esse retorno das aulas serão muito bem acompanhado 

por eles e os alunos terão respaldo total. 

905. Conforme está sendo falado esse vírus não têm data prevista para acabar ,então 

prefiro não levar meu filho à escola. 

906. Consciência dos funcionários e pais dos alunos qto a higiene em casa e aí deixar a 

criança na escola 

907. Conseguimos respirar direito com a máscara imagina as crianças, mesmo que as 

educadoras estejam em cima pra isso não acontecer mas mesmo assim as crianças podem 

tirar , essa e a monha opinião como mãe.  

908. Considerando a conclusão do ano 2020/2021, isso não sobrecarregaria os alunos, 

considerando que cada um tem um desenvolvimento, alguns c algumas dificuldades ( de 

linguagem, motora etc ), com laudo médico e regras a serem seguidas pelos professores, 

como ficaria a situação desses alunos? 

909. Considerando a incerteza sobre a situação da PANDEMIA em setembro de 2020, 

não consigo emitir uma opinião sobre o retorno das aulas presencias. 

910. Considerando a necessidade infantil de toque, trocas e movimento, como garantir 

distanciamento social entre as crianças e grupo de professores? Muitas salas são pequenas, 

como manter crianças distantes? Quem fará as conversas com as famílias sobre um 

possível retorno ou suspensão das atividades presenciais e em que momento?  

911. Considerando a volta das aulas em Setembro, qual seria o protocolo para as 

crianças do AGIII em relação ao rodízio, uso de espaços, atividades e uso de brinquedos, 

fantasias, uso do refeitório? 

912. Considero a escola um local seguro para as crianças e confio no trabalho da equipe 

que vão estabelecer meios que deixarão as crianças seguras. 

913. Considero ainda, que a atenção e cuidado com a limpeza e higienização dos 

espaços da escola teriam que ser redobrados, penso se há funcionários suficientes para 

realizar esses serviços e ainda quanto aos materiais de limpeza e higiene se haveria verba 

disponível sabendo das dificuldades de arrecadamento dos municípios atualmente. 

914. Considero este um ano no qual o aprendizado que se dá na escola ficou 

comprometido, porém, outros aprendizados, igualmente importantes, foram adquiridos no 

âmbito familiar. 



915. Considero grave a volta às aulas presenciais. É só um período de distanciamento 

que precisamos ter para que todos possam se reencontrar com segurança e vacinados 

depois. Colocar em risco vidas para dizer que o ano foi concluído não é de bom senso. 

Escola é sinônimo de interação, contato, divisão. Nós professores e educadores sabemos 

que é impossível bloquear essas especificidades escolar. Se abrir as escolas, é fato que 

novos casos da doença aparecerão e tudo terá que fechar de novo. Então que deixe 

fechado e assim controlar por um tempo a mais a propagação do vírus. É preciso paciência 

e consciência nesse momento único que todos estão passando e esperar a hora certa para o 

retorno. Se assim as autoridades agirem estarão salvando vidas infantis, dos grupos de 

riscos e de uma sociedade que, com saúde, voltará a crescer.  

916. Considero preocupante o retorno às aulas neste momento de pandemia sem que 

haja uma vacina. As crianças da Educação Infantil não conseguirão manter a distância 

segura, nem deixar de compartilhar objetos e brinquedos. Além disso a interação, um dos 

pilares da Educação Infantil, será muito prejudicada. 

917. Contágio 

918. Contágio das crianças evolução da doença  

919. Contágio em massa 

920. Contagio em massa das crianças com Covid 19 e sua possíveis complicações! 

921. Contágio entre as crianças 

922. Contágio entre professores e alunos 

923. Contaminação 

924. Contaminação aos alunos e posteriormente as famílias e funcionários.  

925. Contaminação do covid...risco aumento de mortes. 

926. Contaminação dos alunos. Sendo que crianças não irão ter cuidado de não por a 

mão na boca, não tirar a máscara. Impossível...e colocar a vida em risco 

927. Contaminação pq criança fica grudada 

928. Conteúdo didático ser passado online, 2-retorno seguro para escola. 

929. Continuarei com as minhas atividades educativas com o meu filho dentro de casa 

mesmo, esse ano ele não voltará mais a escola. 

930. Contudo eu elogio a nossa Escola XXX por todos esforços todos em deixar alunos 

e família o mais confortável com uma ajuda intensa em doações de cestas básicas e muitas 



outros projetos 

931. Corona vírus 

932. Covid 19 

933. Covid não é brincadeira  

934. Covid sem vacina 

935. Covid19 é a maior preocupação  

936. Creche somente para crianças que pais comprove que trabalham 

937. Creio q esse ano está complicado o retorno as aulas presenciais, ainda tenho 

dúvidas de como seria esse retorno, já q são muitas crianças em sala de aula, imagino um 

retorno para esse improvável. 

938. Creio que a melhor alternativa é aprovação automática, já que a maioria das séries 

só reprova por falta. Ano de 2021 ter uma aplicação de reforço. 

939. Creio que ainda não estamos seguros  

940. Creio que deva sim voltar aos poucos e com total segurança para todos porque 

infelizmente não sabemos até quando isso irá durar...Minha real opinião ao respeito do 

covid é que tudo não passa de interesses políticos 

941. Creio que devamos retornar com segurança para alunos é demais funcionários de 

toda a escola.  

942. Creio que esse ano está perdido para todos , e não acredito que esse virus vai 

acabar assim do nada , temos nos previnir e principalmente cuidar de nossas crianças  

943. Creio que este ano deve ser levado em consideração, creio que a volta paulatina e 

em pequenos grupos é necessária, creio que a não obrigatoriedade da presença é viável, 

porém dando retornos de atividades e interações online. Creio que deve-se priorizar usar 

os profissionais que já tiveram e curaram-se da Covid porque eles não pegarão e não 

passarão pelo que se acha atualmente pelo menos. 

944. Creio que impossível manter o distância mento por ser ainda uma criança. 

945. Creio que o retorno só deve se dar após a vacina chegar a todos. 

946. Creio que somente depois de uma vacina que imunize a todos poderemos falar em 

volta às aulas. 

947. Creio que um retorno seguro só será possível diante de uma vacina.  



948. Criamos nossos filhos para serem solidários, compartilhar,interagir,se expressar e 

nesse novo modelo é impossível que eles aprendam alguma coisa,pois, a preocupação será 

não se contaminar,lavar as mãos, se preocupar com máscara e álcool em gel! 

949. Criança brinca,coloca a mão nas coisas e depois leva a boca,passa no rosto e os 

professores não vão conseguir ficar atento a tanta criança nesse momento difícil 

950. Criança eles não tem juízo pra se cuida como deve ,como eles vão volta pra 

escola,corre risco essas crianças não pode  

951. Criança em casa não aprende igual na escola 

952. Criança ñ sabe medidas de isolamento, sou contra a volta as aulas esse ano. 

953. Criança n sabe se proteger sozinha  

954. Criança na escola se abraçam brincam nunca estarão seguras de contagio! 

955. Criança não sabe manter o distanciamento 

956. Criança não sabe se cuidar higienizar 

957. Criança não sabe si cuidar por isso não deve voltar as aulas presenciais por 

inquanto ,e não podem perder o ano pra não ficar atrasados, deve continuar fazendo aulas 

on line 

958. Criança não sabem ficar com a máscara, não sabem ficar longe dos amigos e não 

tem professores sufientes para cuidar de uma classe de mais de 30 crianças  

959. Criança não sabem se cuidar tenho dois filho pequenos na escola eles não fica 

como a mascar eles coloca e tira doda horas  

960. Criança não segue recomendações de não por a mão no rosto e usar máscara o 

tempo todo 

961. Criança nenhuma aprendeu nada este ano, não adianta ir p próxima série, se não 

aprendeu nada, o governo tem q investir mais na educação. O ensino tinha q ser melhor, o 

ensino em escola pública, já é uma negação... Esse ano já foi perdido, não mando meus 

filhos p escola este ano. Não aprendeu o ano TD, não vai ser em 3 ou 2 meses q 

962. Crianças andando pelo corredor para ir ao banheiro colocam a mão em diversos 

lugares. 

963. Crianças com irmãos de grupo de risco podem trazer o vírus. O retorno se ocorrer 

trara mais problemas pois serão tantas coisas que as crianças não poderão fazer que vão 

odiar a escola. Melhor em casa que podem falar com os amigos brincar por vídeo chamada 

e estarem seguros. 



964. Crianças com menos de 2 anos não tem como controlar lavagem de mãos, passar 

álcool em gel nas mãos, evitar troca de chupetas, eles não usam máscara. Será a idade 

mais difícil.  

965. Crianças creche não deveria retornar esse ano Não pois eles não sabem se previnir 

e cuidados essenciais para minimizar contaminação  

966. Crianças da educação infantil não tem condições de voltar as aulas esse ano pois 

não tem consciência que deve ficar destante dos amiguinhos.  

967. Crianças de 0 a 6 anos não poderão cumprir medidas de afastamento social. 

Campinas está no vermelho, não há possibilidade de retorno em setembro. Devemos ser 

coerentes e analisar situação local.  

968. Crianças de 3 a 6 anos não ficam de mascaras ...tenho netos e sei como isso 

incomodam eles... 

969. Crianças de faixa estaria de 5 à 6 anos não deveriam retornar as aulas esse ano, 

principalmente crianças especiais como Autistas.  

970. Crianças e adolescentes não tem discernimento para acompanhar as regras 

impostas de distanciamento e higiene regular 

971. Crianças em uma sala de aula e um absurdo, crianças são de riscos tbm,  

972. Crianças muito pequenas não seguem protocolos de segurança. 

973. Crianças muito pequenas não tem noção alguma de contágio de doenças, são 

bebês.  

974. Crianças ñ tem o senso de distanciamento social 

975. Crianças não conseguirão se manter distantes dos pares e adultos. 

976. Crianças não estão preparadas para enfrentar isso tudo sozinhas, professores não 

tem como cuidar de 20 30 alunos em sala olhando se está de máscaras, se fez a higiene da 

mãos, isso não tem nem que ser responsabilidade dos professores, infelizmente tivemos 

essa Pandemia, temos que cuidar das nossas crianças,elas não merecem ser expostas a esse 

risco, sou totalmente contra retomar as aulas enquanto não encontrar uma vacina. 

977. Crianças não irão conseguir manter distanciamento social, nem usar máscaras o 

tempo todo. 

978. Crianças não sabe sobre o distanciamento social social eles não vão ficar de 

máscara, etc... 

979. Crianças não sabem distanciamento social, meus filhos não voltam p escola antes 

de ter a vacina p covid 19, a vida deles é mais importante do que um ano letivo. 

980. Crianças não sabem si cuidar sozinhos.. deve continuar aulas on line  



981. Crianças não são como adultos e com essa doença acho arriscado colocar varias 

crianças juntas  

982. Crianças não são robôs e será muito difícil mantê-las en distanciamento. Escola é 

espaco de amizade e brincadeiras nessa idade (ef1). 

983. Crianças não serão capazes de se cuidar 

984. Crianças não tem controle sobre elas para se controlar e se prevenirem junto com 

outras crianças e é difícil os professores terem esse controle com tantas crianças e crianças 

pequenas. 

985. Crianças não tem noção de distanciamento 

986. Crianças não tem noção de isolamento ou distânciamento quando estão na escola. 

Não conseguiram ficar o tempo todo com máscara e passando álcool. Eles querem é 

brincar e aprender no espaço escolar. 

987. Crianças nao tem nocao do perigo. 

988. Crianças não vai entender manter a distância do seu coleguinha 

989. Crianças pequenas e o uso de epi 

990. Crianças pequenas na creche não conseguiram manter o distanciamento dos 

amiguinhos ... Eles gostam de pegar, abraçar e levam várias coisas a boca. Eu não terei 

coragem de mandar meu filho pra creche tão cedo. Fico muito preocupada  

991. Crianças pequenas não fazem distânciamento social e ao mesmo tempo são 

consideradas vetores do vírus. Já sabemos que a maioria não terá nem sintomas e aí, vai 

ser seguro voltar ou é aceitável colocar em risco os familiares das crianças? Qual é a real 

necessidade de um "ano letivo" ? 

992. Criancas pequenas nao iram pwrmanacer o twmpo todo dw mascaras debtro da 

sala de aula..eles nao entendem 

993. Crianças pequenas não irão cumprir o distanciamento social e nem utilizar máscara 

no ambiente escolar pois é incomodo para eles e sabemos que muitas famílias não 

tomando as devidas precauções e não quero que minha filha corra riscos estando em 

contatos com tantas outras pessoas 

994. Crianças pequenas não mantém distância, compartilham objetos, não ficam muito 

tempo de máscara, o risco é enorme e isso me preocupa muito. 

995. Crianças pequenas não mantém distanciamento. E caso uma criança teste positivo 

para a contaminação, quem será responsabilizado? 

996. Crianças pequenas o isolamento é muito difícil, pois as crianças necessitam desta 

aproximação  



997. Crianças pequenas precisam de interação social, o toque é muito importante 

acredito que será mais traumático um retorno tão cheio de regras, nas quais não poderão 

estar livres para brincar, aprender e compartilhar com os amigos! 

998. Crianças pequenas serão praticamente impossíveis de controlar o contato físico  

999. Crianças pequenas vao retornar as aulas como se neles não conseguem parar quieto 

um segundo  

1000. Crianças que poderão ir a escola mesmo com febre por falta de lugar para ficar 

enquanto os pais trabalham. 

1001. crianças que se enquadra no grupo de risco. Meu filho por exemplo, tem asma . 

1002. Crianças se aglomeram, brincam juntos, não tem vão lembrar em todo todo tempo 

do distanciamento. 

1003. Crianças se aglomeram, tocam um nos outros. Aula se recupera, vidas não! Nosso 

país não está preparado para um distanciamento social dentro das salas de aula.  

1004. Crianças voltando a escola, muitos ficaram doentes, temos que esperar baixar até 

quase zerar a pandemia para que se retorne. Muitas crianças e profissionais correm riscos. 

Precisa ser revisto. Hospitais estão lotados, pessoas morrendo. 

1005. Cuidados ao retornar, pra evitar a disseminação do vírus  

1006. Cultura da criança desenvilvimento psicólogico 

1007. Cursar novamente o ano seria a melhor opção para não prejudicar a criança no 

ensino. É isso não prejudicaria em nada a formação dele. 

1008. Dar aulas agora apenas online esse ano, como o Estado está fazendo, pela TV ou 

outro meio.  

1009. Dar mais atenção as escolas pois são elas quem vão formar os homens de amanhã! 

1010. De 6, 7 e 8 anos ? 

1011. De como encerrado e retornamos 2021 com tudo sob controle 

1012. De como será o retorno em setembro com as crianças pequenas 

1013. De o governo não fazer o que deve fazer e cuidar da saúde da população  

1014. De que forma esse protocolos realmente serão feitos e propostos? Pois da forma 

como tem se proposto não contempla a realidade que vivemos nas escolas. 



1015. De retornar e perder a vaga sendo que não vou correr o risco de levar meu filho e 

Deus me livre ocorrer algo ruim  

1016. De volta ..não irei manda meus filhos .pq eu acho que não será seguro  

1017. Deixar de ter as aulas presenciais e atrapalhar o desenvolvimento das crianças 

1018. Delegar para uma criança a obrigatoriedade de fazer distanciamento social na 

escola, usar máscaras, e entre outras medidas de proteção contra o vírus, é uma 

responsabilidade muito grande, que ela ainda não é capaz de endender e nem fazer. 

1019. Dentro das questões da pandemia, prefiro que meu filho repita de ano, continuando 

na mesma escola, com garantia da vacina e segurança, que cursar 2020/2021 juntos. O 

ensino remoto, muitos alunos não tiveram acesso, preferimos um ensino presencial. 

1020. Depende do grau da epidemia, deve voltar a aula ou não 

1021. Depende muito da pandemia , claro que queremos que nossos filhos voltem a 

estudar mas com total segurança sem riscos, logo eu mãe de gêmeos do primeiro ano do 

fundamental e desempregada o que eu mais quero é trabalhar mas prefiro que os casos de 

COVID-19 diminuam pra todos voltarem a normalidade . mas enquanto isso Rezemos e 

Oremos que tudo vai passar. 

1022. Depois de adaptadas as aulas virtuais, qual a razão para voltar a correr altos riscos 

com as aulas presenciais?  

1023. Desafios: ampliar a validação das atividades remotas sem violar o direito à 

educação dos alunos. Ampliar sem reproduzir a lógica da rede estadual paulista que forja 

uma normalidade e toca o trabalho com conteúdos e avaliações, prometendo recuperação 

posterior mesmo com baixa participação dos alunos. Ampliar sem perder o foco da escola 

no contextobde pandemia: se fazer presente na vida dos alunos e suas famílias, 

compartilhando conhecimentos, propondo desafios escolares, estreitando vínculos e 

construindo redes de apoio. Ou seja: priorizando o cuidado com a vida, o acolhimento e as 

formas diversas de aproximação. Valendo-se do conhecimento, da pesquisa, do estudo, da 

fruição da arte de modo a criar demandas escolares, cultivar curiosidades, manter vínculos 

com o trabalho escolar sem que isso signifique criar mais problemas para aqueles que já 

vivem dificuldades financeiras e emocionais. Atravessar juntos este período e aprender 

juntos sobre seus sentidos. 

1024. Desculpa pelo textão! 

1025. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar a minha opinião, e q 

Deus possam guardar e abençoar a cada um ��  

1026. desde q são feitas as regras de máscaras e álcool em gel até q o surto passe por 

mim. tudo bm 

1027. Desde que TODOS protocolos que sugerimos no plano de retorno sejam 

cumpridos manifesto me favorável ao retorno 



1028. Desejo a segurança do meu filho. Se tiver seguro o estado (município) deve 

retornar. Agora se estiver morrendo pessoas devemos preservar a integridade física de 

nossas crianças. 

1029. Desenvolvimento e aprendizagem  

1030. Desta forma, sou totalmente contrária ao retorno até que se tenham vacina e 

tratamento verdadeiramente eficaz para a doença. 

1031. Destaco que ferramentas virtuais, como o blog da escola (no caso da educação 

infantil), foram fundamentais para estabelecer uma ponte afetiva e pedagógica entre a 

escola e a família. 

1032. Deve se pensar primeiro na saúde das crianças então ano letivo só ano que vem . 

1033. Deve ser finalizado, os alunos que não conseguirem assimilar todo o conteúdos 

terão que ter reforço escolar no próximo ano 

1034. Deve terminar esse ano2020um semestre e terminar o outro semestre que 

corresponde 2020...E o ano letivo 2021, começará no segundo semestre .Virará semestral. 

1035. Deve voltar em 2021,colocar a criança no mesmo ano que estava não pular 

nenhuma etapa. Não adianta o governo quere passar eles de ano. Volta do início mais em 

2021 de onde parou.  

1036. Deve voltar quando chegar a vacina da cura da doença  

1037. Devemos nos cuidar ... 

1038. Devemos voltar assim que estiver tudo normalizado!!!! 

1039. Deverá retornar o quanto antes e sem o uso de mascara 

1040. Deveremos retornar às aulas presenciais quando houver segurança para todos: 

crianças, famílias e profissionais.  

1041. Deveria anular esse ano e retornar o ano que vem 2021 com base no ano de 2020 

1042. Deveria cancelar esse ano e comecar td de novo o ano que vem pois acho que nao 

tera data pra concluir o ensino inteiro  

1043. Deveria repetir o ano acho que junção ficaria pesado pro aprendizado. 

1044. Deveria ter reuniões para informa os pais sobre como vai ficar esse ano ,pois as 

crianças estão recebendo atividades para fazer e não temos retorno se estão tendo notas 

sobre essa atividades  

1045. Deveriam ver sobre a questão de fazer as lições em casa . Pelo fato de já ter que 



fazer da Tv agora pelo app os alunos estao exaustivo de tantas lições  

1046. Deveríamos retornar a educação infantil, quando tiver a vacina. 

1047. Deveríamos voltar, quando tiver a vacina. 

1048. Devida a baixa imunidade dele ainda sei quê e seguro para ele. 

1049. Devido a pandemia a qual vivenciamos , acho que este ano não devemos continuar 

com o ensino, pois nosso país ainda se encontra em estado de atenção.  

1050. Devido a quantidade de alunos dentro da sala de aula e no pátio deveria sim ter 

aula presencial mas com no mínimo 15 crianças por sala e dias alternados para não ter 

acúmulo de criança juntos  

1051. Devido a situação em que a cidade se encontra em relação aos casos de covid, não 

sou à favor do retorno das aulas este ano ainda. Não temos vacina para nos precaver e 

prevenir as crianças, sou contra o retorno das aulas. Meu filho tem 5 anos, não vou expor 

ele assim nessas circunstâncias em que estamos vivendo!!!!!  

1052. Devido ao aumento da contaminação,meu filho ainda não está preparado para 

voltar devido abaixa imunidade dele. 

1053. Devido ao aumento dos casos aqui na cidade de Campinas não estou segura deixar 

meu filho frequentar a escola 

1054. Devido ao covid nao concordo com volta as aulas . Tudo pelo bem e segurança de 

nossos filhos. 

1055. Devido ao crescente número de casos de Covid-19 ter aumentado é impossível que 

retomem as aulas entre setembro e outubro com segurança! Assim não é possível concluir 

o ano letivo nesse ano! 

1056. Devido ao Virus e segurança dos alunos 

1057. Devido as circumstancias que o mundo vem enfrentando , acho imprudência 

reabrir as escolas até porque mesmo com os IPIS estamos sujeitos à contaminaçāo da 

doença o COVID a melhor forma de nāo haver contaminaçāo é ficar em isolamento . Meu 

medo é a reabertura realmente ir adiante , espero que isso seja repensando para barrar a 

reabertura !!!!  

1058. Devido trabalhar em berçário, não creio que seja seguro nem para as crianças 

como para o funcionário  

1059. Diante da situação.deveriamos repensar que cada criança e única e que seu estado 

de saúde pode não ter a mesma resistência ao vírus, uma vez que ainda e muito recente e 

que cada uma delas vive em um determinado ambiente, assim podendo propagar o vírus 

entre as outras crianças. 



1060. Diante da situação.deveriamos repensar que cada criança e única e que seu estado 

de saúde pode não ter a mesma resistência ao vírus, uma vez que ainda e muito recente e 

que cada uma delas vive em um determinado ambiente, assim podendo propagar o vírus 

entre as outras crianças. 

1061. Diante do contexto brasileiro sócio político econômica, e de Pandemias, Como a 

sociedade civil organizada poderia contribuir e ser ouvida, efetivamente nestas situações? 

1062. Dificuldade dos alunos em compreender conteúdos. Tirar duvidas online não é 

efetivo. Preocupação com pressão das escolas particulares é do comercio que não se 

preocupam com educação e nem com as crianças 

1063. Dificuldade em seguir com segurança os protocolos de saúde  

1064. Dificuldade na utilização da máscara e higiene, contato físico  

1065. Dificuldade no controle do contágio considerando não termos vacina ainda. 

1066. Distância ,higiene da escola material de limpeza , ventilação 

1067. Distanciamento em educação infantil?  

1068. Distanciamento em relação as crianças de agrupamento 3....ao meu ver é 

impossível que isso seja feito de maneira correta e etc 

1069. Distanciamento na educação infantil e falta de testes.  

1070. Distânciamento no horário de entrada e saída da escola. 

1071. Distanciamento social, não tem como acontecer na educação infantil, essa é minha 

preocupação. 

1072. Distanciamento, uso dos protocolos de segurança pelos alunos 

1073. Distânsiamento social, uso de máscara pelas crianças , álcool em gel, e 

principalmente quantidade de alunos por salas. 

1074. Dito isso, entendo que a escola não tomará a decisão em um vácuo e que em algum 

momento poderá se ver obrigada a abrir mesmo que a doença ainda esteja circulando (para 

se ter uma ideia: projeta-se no Brasil 1.500.000 infectados para início de setembro). 

1075. Dizer que os alunos tiveram conteúdo esse ano é minimizar a situação diante do 

cenário da Educação no Brasil. Esse foi um ano perdido. Os alunos não tem que ser 

punidos perdendo a chance de aprender com qualidade.  

1076. Do meu ponto de vista como sabemos a população não está tomando os de isso 

cuidados em relação a pandemia e quem garante que ao mandarem seus filhos para as 

unidades escolares não ocorrerá a transmissão do vírus uma vez que ele é invisível e está 



em todos os lugares, na educação infantil de tempo integral não tem como nao5ter o 

contato físico o toque entre o adultos e a criança ou entre as crianças mesmas e outra coisa 

e os objetos trago de casa será higienizada como roupas fraldas mochilas etc... 

1077. Do ponto de vista da saúde, é temerário retomarmos as atividades escolares, se 

outras doenças "menos contagiosas" e questões estruturais já tornam nosso dia a dia e 

fazer pedagógico desafiador.  

1078. Do ponto de vista educacional, a construção do percurso pedagógico ficará muito 

fragmentada, e pouco efetiva para a construção de qualquer conhecimento. 

1079. Durante esse isolamento meu filho não saiu nem na calçada de casa. 

1080. Durante esses 5 meses estudando online se essas aulas são válidas,pra gente 

concluir o 4termo do Eja. com esses retornos as aulas se todos os alunos estarão seguros e 

como é que vai ser possível estudar com essas divisões de alunos 

1081. Dúvida eu não tenho mas minha opinião formada é que só deverá retornar as aulas 

quando o vírus acabar definitivamente. 

1082. Duvida quanto aos pequenos que ainda nao entendem toda a gravidade da situação 

e gostam de ficar bem proximo ao colega de sala como será esse retorno pois não vejo 

como os professores e monitores controlarem uma sala com quase 30 alunos pequenos que 

não tenham contato entre si. 

1083. Dúvida se a criança realmente aprendeu algo do ano letivo nesse ano de 2020. Para 

mim não aprendeu nada, as aulas teriam que ser diárias pela plataforma no mínimo.  

1084. Dúvida se vai ter distanciamento e como será esse retorno às aulas em setembro  

1085. Dúvida se voltar mesmo as aulas será obrigatório a presença do aluno 

1086. Dúvida sobre o horários e dias na escola e também sobre a aglomeração no pátio 

com gincanas e na hora da refeição... se existe mesmo a possibilidade de se manter a 

distância... e também sobre o cuidado de cada um na sua casa pois se cuido dos meus não 

sei se pai que manda a criança pra escola cuida também.... afinal moramos num bairro 

onde a grande maioria das mães levam as crianças pra escola pra não ter que cuidar 

durante o dia...  

1087. Dúvida.. é se esse ano voltar as aulas nessa epidemia como as crianças vão se 

cuidar  

1088. Dúvida....� 

1089. Dúvida: Mesmo sem estudar o aluno vai pra série seguinte o ano que vem? 

1090. Dúvida: o aluno pode passar pra série seguinte o ano que vem? Preocupação: 

Como vamos lidar com essa doença se as aulas voltarem o normal ainda esse ano? 



1091. Dúvida: se houver retorno aumentara o risco de contaminação... como saber se 

todos estão se prevenindo? 

1092. Dúvida:. Quem será responsável por uma eventualidade? 

1093. Dúvida:esse ano letivo pode ser invalidado? 

1094. Duvidas :nao foi aplicado todos os conteudo e os alunos tiveram muita dificudades 

com aula online, e nos preucupa a volta esse ano por conta da pandemia sem um remedio 

que combate e muito inseguro voltar. 

1095. Duvidas com cuidados de higiene 

1096. Dúvidas e preocupações são muitas, uma vez que, não há remédio para curar a 

doença e nem vacina que previna o contágio.  

1097. Dúvidas são inúmeras: como não abraçar as crianças? Como deixá-las separadas se 

elas estão ansiosas para brincar juntas? Se cair e chorar como não pegar no colo? Se os 

EPIs serão todos iguais, como diferencia-los? Quem garante que irão utilizar da forma 

correta, se não estão acostumadas ao uso? A mascara do colega é mais bonita, vão querer 

trocar equipamentos! O nariz que costuma escorrer como viabilizar a higiene? e as 

crianças de educação especial como ficam dentro deste contexto? Como pensar no 

processo de acolhida (adaptação) dessas crianças se sua frequência não será diária? Como 

estabelecer rotina? São questões que exigem reflexões, colocar a criança dentro do espaço, 

nessas condições, não garante nada , só a expõe em situação de constrangimento, 

desconforto e de risco a saúde. É preciso refletir.... 

1098. Duvidas: 

1099. Duvidas:será que eles estão prontos pra ir pro sexto ano. 

1100. E ainda não existe vacina para este vírus . 

1101. É angustiante essa situação. Gostaria muito de voltar a trabalhar, porém não sei se 

isso será positivo devido ao contato muito próximo com as crianças.  

1102. E as mesas coletivas? 

1103. e as vidas 

1104. E bem dificil responder essa Pergunta,pois com essa Pandemia muito Preocupada 

coma Saùde dos nossos Pequeninos� 

1105. É com a falta de conscientização de muitas pessoas ainda infelizmente não tem 

respeito pelo próximo.  

1106. E como ficam as pessoas em casa, que convive com as crianças que vão para 



escola? 

1107. E como seria no caso das crianças especiais, com algum tipo de deficiência que 

talvez não consigam entender o porque precisarão usar máscara e que têm a necessidade 

de acompanhamento de uma cuidadora, sendo que em alguns casos a cuidadora precisa 

manter contato físico com a criança, ajudando por exemplo para utilizar os sanitários e 

higiene pessoal? 

1108. E como seria nos casos em que as crianças precisam ir à escola por meio de 

transporte/van escolar? Como manter o distanciamento e correto uso de máscara por essas 

crianças dentro desses transportes! As vans escolares costumam transportar várias crianças 

juntas de uma só vez e será que nesse caso seriam respeitados os protocolos de saúde e 

segurança para nossas crianças? Quem faria a fiscalização em relação a isso? Em caso de 

alguma dessas crianças chegarem até a escola com sintomas ou febre, como a escola daria 

conta de entrar em contato com os pais para virem buscar a criança? E caso os pais 

estejam no trabalho e não possam vir até a escola no período solicitado, como a escola vai 

poder manter uma criança com sintomas da doença junto com outras crianças e pessoas da 

escola? 

1109. É correto a escola sem aulas on line e apenas passar pilhas de pesquisas? Os alunos 

não estão aprendendo nada!!! 

1110. E de que meu filho pegue eu sou de risco. 

1111. E depois as provas por grupo de 10 crianças por sala e por dia 

1112. É difícil uma certeza de alguma neste momento. Acredito que as crianças não 

consigam se mantenham de mascara ou matenham uma distancia segura entre si. Por isso 

sou contra a volta presencial. Mais digo sim para a continuação das aulas na plataforma. 

Tem contribuído para mante-los ativos e em contato com a escola.  

1113. E difícil volta a escola esse ano pois acho muito perigoso  

1114. E em minha cabeça, mesmo com todas as medidas sanitárias não consigo imaginar 

como se dará essa volta na prática. As crianças não possuem total autonomia pra se 

cuidarem, mesmo as maiores dos Ag3.  

1115. E eu como tenho na minha casa pessoas no grupo de risco, fico preocupada com 

esse retorno de aulas presencial. 

1116. E fazer tudo com segurança. 

1117. É importante que os alunos não percam esse ano porque fará diferença no futuro. 

Nos demais anos deve correr com as matérias para que nada seja perdido. Uma opção 

talvez seja priorizar matérias mais importantes, que usarão com mais frequência e deixar 

alguns conteúdos pra trás.  

1118. É impossível impedir o contágio! 



1119. É impossível manter o distanciamento entre as crianças, e impedir que 

compartilhem objetos, por isso, é mais seguro aguardar a descoberta de uma vacina.  

1120. É impossível manter o isolamento na educação infantil!!! Todos estaremos 

correndo risco, inclusive o grupo de risco que reside comigo, que tem feito o isolamento 

corretamente e eu, retornando ao trabalho poderei ser contaminada e ainda transmitir para 

meus pais idosos. Além de que, as crianças também pegam Covid, segundo a pediatra das 

minhas filhas que inclusive trabalha na Unicamp. Se a contaminação das crianças ainda 

está com índice baixo é graças ao fechamento das escolas pois, como disse em live o 

próprio secretário da saúde Dr. Carmino a internação das crianças foram reduzidas 

drasticamente por estarem em casa e não na escola contaminando uns aos outros!!! 

1121. É imprudente voltar as aulas presenciais antes de termos algo eficaz para erradicar 

a doença, como por exemplo a vacina. 

1122. É inconcebível a área externa ser proibida segundo o protocolo de retorno 

1123. É irresponsável um retorno às aulas presenciais enquanto não houver 

vacina/imunidade p toda população. 

1124. E medo das crianças, pagar o vírus ela não sabe mantê o distanciamento, eles vão 

brincar um com.E sobre anos eu prefiro que ele faça dinovo, que não aprendeu nada. E 

minha opinião.  

1125. é melhor cancelar esse ano e refazer ano que vem! 

1126. É melhor retornar o ano que vem 

1127. É melhor voltar o ano que vem quando tiver a vacina. 

1128. É muitas unidades não tem estrutura para questão dos novos hábitos com a relação 

a higiene...espaço nas salas de referência etc. 

1129. E muito arriscado volta as. Aulas. nesse momento tao delicado  

1130. É muito difícil arrumar uma maneira de nós proteger e proteger os pequenos em 

um ambiente coletivo. 

1131. E muito dificil todo esse momento pois nao conseguimos ajudo nossos filhos 

porém volta E as aulas presencial e complicado. Como fazer nosso tempo se encaixa a 

tudo nesse momento. 

1132. É necessário considerar tudo isso. 

1133. E nós como Agentes, qual o risco que corremos de nos infectarmos e as crianças 

infectarem e transmitirmos entre nós e os familiares, tanto das crianças, da equipe de 

trabalho e nossos familiares? 



1134. É o primeiro ano que minha filha fica na creche e ela nem aprendeu a escrever 

direito se o ano que vem não volta as aulas como vou conseguir colocar ela na escola sem 

que ela sabia escrever ou ler  

1135. É obgatorio a criança ir p creche ,se caso voltar as aulas em setembro? 

1136. é obrigatório está fazendo lição no Google Classroom?. 

1137. É obrigatório o retorno da criança para creche pois minha filha tem 1ano 7 meses e 

nao me sinto seguro com retorno dela para creche nesse momento de pandemia.  

1138. E por ai ja se vê que isso nao funcionará nas escolas! 

1139. É possível repor interações e brincadeiras? O retorno irá permitir que façamos a 

educação infantil como previsto em nossas diretrizes? Irá considerar as especificidades, 

anseios e demandas das crianças? Irá respeitar as concepções de infância e educação 

infantil que há anos construímos?  

1140. É preciso esperarmos. Pra ver se saimos do vermelho 

1141. É preciso o retorno das atividades, pois nós pais estamos de volta ao trabalho e não 

temos onde deixar nossos filhos. 

1142. É preciso ser elaborado um plano para pais e professores a questao dos alunos q 

nao consiguiram acompanhar as atividades principalmete criancas com defite  

1143. E preocupação também sobre o atraso q isso já gera nos estudos 

1144. É preocupante a situação, afinal estamos isolados pafa evitar aglomerações 

(transmissão em massa) e, pensando na Educação Infantil: enviar as crianças para as 

escolas fará com que a circulação do vírus seja maior!!! Sendo mãe se as atividades 

retornarem meus filhos não retornaram para escola neste momento, prefiro aguardar uma 

certeza científica que protegerá meus filhos, do que depender de achismos!!! 

1145. E quanto a proteção dos funcionários, a prefeitura irá fornecer todos os EPIs 

necessários? No caso da Educação Infantil é imprescindível o uso de aventais, pois 

pegamos as crianças no colo em vários momentos, principalmente nas horas das trocas de 

fraldas. Este item será fornecido? 

1146. É quase que impossível manter crianças de 6 a 10 anos distanciadas umas das 

outras e dos professores, já que a grande maioria está acostumada com a demonstração de 

afeto e carinho transmitidos por meio de um abraço ou toque! 

1147. E que as atividades enviada para os alunos, não ajuda no seu desenvolvimento  

1148. E quem vai para o 1 ano como vamos fazer com a documentação  



1149. E referente ao retorno os alunos vão todos os dias ou será um retorno parcial 

1150. E relação a preocupação minha filha tem problemas respiratórios e de obesidade, 

então não sinto segurança para o retorno as aulas por cuidados com higiene pessoal, pois é 

difícil manter o distanciamento dentro da sala bem como mater o uso da mascara 

1151. E se caso os pais não se sentir seguro em madar a criança,se tem risco de perde a 

vaga ou o ano letivo 

1152. E se caso voltar e eu não quiser mandar meu filho eu terei problemas com o 

conselho tutelar ?  

1153. E se uma criança que tem asma , a escola terá todos os cuidados nescessário 

higienização e sobre a parte da máscara será trocada de duas em duas horas o governo irá 

disponibilizar máscara aos alunos ? 

1154. É seguro mandar meu filho pra escola nesse momento em que a pandemia está em 

alta  

1155. E sem contar que com 3 a 4 meses de aula não vai servir de nada. 

1156. E sempre foi ensinado compartilhamento 

1157. E só as crianças perderá com isso 

1158. E também tenho preocupação com a higiene das mãos , já que sabemos que as 

crianças colocam a mão na boca o tempo todo. 

1159. E tem sim como todos conseguirem acesso a internet. 

1160. É tudo muito complicado! Tenho medo do vírus sim, mas também fico preocupada 

com a situação escolar dos meus filhos. Insegurança fala mais alto. 

1161. É um absurdo a quantidade de liçoes q enviaram e tb exigir q assistam aulas pela 

internet sendo q nem computador tenho, meu filho.nao é alfabetizado e vcs exigem q eu q 

nao tenho pedagogia faça o papel da professora q estudou e ganha para isso. 

1162. É um ano em que as crianças perderam aprendizado mesmo tendo internet. 2020 

deve ser compensado em 2021 sim 

1163. E um filho na municipal. 

1164. É uma questão complicada, pois existem famílias que não tem com quem deixar as 

mesmas... 

1165. É utopia pensar que haverá esterilização de brinquedos... que as crianças vão se 

manter distantes... 

1166. E voltar as aulas assim que tudo estiver estabilizado.  



1167. Ed. Infantil é uma especifidade a parte. A preocupação não é com perdas de 

conteúdos, mas sim com protocolos seguros e efetivos para o retorno com as crianças 

pequenas.  

1168. Educação Infantil com distanciamento social é impossível. Assim estou muito 

preocupada com o retorno mesmo com numero reduzido... Educação infantil é uma etapa 

de convivio coletividade e socialização, medidas de "segurança" conflitam com sua 

essência. 

1169. Educação infantil com o distanciamento é inviável!!! Não há interações e 

brincadeiras deste modo, e isso vai contra as Diretrizes Curriculares Nacionais. Devemos 

planejar um retorno quando a situação no país estiver mais favorável. Atualmente os casos 

só têm aumentado, impossibilitando um retorno à escola. Fiquemos em casa!!! Para a 

segurança de todos. 

1170. Educação infantil de 0 a 3 deve ser eliminado neste ano.  

1171. Educação infantil é interação. 

1172. Educação infantil é o principal, o que teve maior dificuldade de adaptação 

considerando a idade das crianças, não gostaria de aprovação automática. Preferiria um 

reforço pré-definido ou que repetisse o ano letivo.  

1173. Educação Infantil não há como haver distanciamento social. 

1174. Educação infantil o contato é muito grande. Impossível distanciamento seguro e 

não utilização de áreas de parques, por exemplo. 

1175. Educadores com hipertensão poderão retornar ao trabalho presencial? 

1176. Educar e cuidar são indissociáveis. Então se temos a obrigação de cuidar, 

precisamos ser responsáveis nas decisões. 

1177. Elas não vai saber trocar uma máscara de duas em duas horas(se a criança ainda 

ficar com a máscara)Pq se até para um adulto já é ruim de ficar com máscara ,imagina 

uma criança então 

1178. Ele sempre pergunta da escolinha, ele sente muita falta. 

1179. Elea usarão máscara??��� 

1180. Eles não aprende em casa como na escola os professores são essenciais  

1181. Eles são crianças e não tem a mesma preocupação de um adulto para se previne 

dos cuidados com destasiamento e entronização  

1182. Eles tbm tem família. 



1183. Em 2 meses se aprende o quê de concreto a nível de aprendizado contínuo e 

profundo? 

1184. Em Campinas estamos na fase vermelha infelizmente pq muitos não está 

preocupado com o covid 19 solto por aí e estamos no mês julho faltando 2 meses para 

setembro ,quando voltar as aulas em setembro pode estar pior ... 

1185. Em casa difícil aprender e concentração na lição. E sem vacina impossível crianças 

retornarem por não saberem lidar com nova situação de higiene e máscaras. 

1186. Em casa ñ temos tempo ou sabemos ensinar a criança já que ñ somos preparados 

ou temos formação para isso, e apenas copiando ninguém aprende por isso é tão 

importante as aulas voltar, mas caso não aconteça ter um reforço 2021 seria ideal pois não 

acredito mto na ideia de junção do ano letivo pois vai ser mta informação para pouco 

tempo de aula! 

1187. Em caso de algum profissional sentir-se mal, ou alguma criança, o socorro será 

imediato? A cidade está preparada para amparar todas as escolas, sendo que os leitos de 

hospital estão quase lotados? Se a pessoa responsável pela criança ou profissional que 

precisa ser acompanhado, demorar a chegar, bem como o socorro oferecido pelo 

município (SAMU), e a criança evoluir rapidamente, podendo ficar crônica ou vindo a 

falecer, a responsabilidade será de quem? Se o professor passar mal e precisar se ausentar 

durante o período de trabalho, as crianças ficarão com quem, se a maioria dos adjuntos e 

TJ's assumiram sala? 

1188. Em exato momento que o pais passa acho que o retorno as aulas é a menor das 

causa a se preocupar, tendo em vista que esta eminente o risco do contagio mesmo 

tomando as medidas preventivas, acredito quando tiver algo mais eficaz para conter o 

vírus(vacina) podemos num retorno as aulas.  

1189. Em meio a uma crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19, nenhum 

procedimento de retorno é seguro. Um exemplo disso é o número de profissionais da 

saúde infectados e mortos pelo vírus, mesmo utilizando equipamento de proteção 

individual. Desta forma, retornar às aulas presenciais é expor toda a comunidade escolar 

em risco e ainda aumentar as probabilidades de contagio em decorrência ao aumento de 

contatos/interações com todos os familiares e amigos. Há muitos estudos alertando sobre 

este risco, como também há propostas para reorganizar as propostas pedagógicas das redes 

de ensino a partir de de um ciclo, como também proposto pelo Prof. Dr. Luiz Carlos de 

Freitas (UNICAMP): https://www.sinesp.org.br/noticias/aconteceu-no-sinesp/9766-o-

fechamento-do-ano-letivo-nao-deve-contar-o-conteudo-online-como-horas-letivas-diz-o-

prof-luiz-carlos-de-freitas 

1190. Em minha opinião, os alunos só deveriam retornar à escola quando a vacina 

estivesse disponível, ou pelo menos quando fosse possível o retorno de todos ao mesmo 

tempo, já que o trabalho com um número tão reduzido de alunos afeta muito o 

desenvolvimento das atividades. O retorno das aulas com o o vírus ainda em circulação é 

um risco muito grande para as crianças e, principalmente, para os familiares em grupo de 

risco. Com relação ao ano letivo, infelizmente estamos em um ano atípico. De qualquer 

maneira, o ano letivo já foi todo prejudicado e não vai ser possível recuperá-lo. Sendo 



assim, seria melhor encerrar o ano letivo no período previsto e planejar o ano de 2021, 

assim como os próximos, de forma que se recupere as aprendizagens ao longo dos 

próximos anos. 

1191. Em primeiro lugar preservar a vida de nossos filhos, evitando o contágio, 

aglomeração 

1192. Em questão das aulas online, não temos qualificação profissional para ensina-los 

de maneira correta, eles estão fazendo lição mais que o normal em sala e horário de aula, e 

acaba ficando confusos e não aprendem da maneira certa! 

1193. Em questão das crianças da creche fica muito difícil o retorno.. pq eles precisa 

muito dos prof.e educadores então eles vão ter muito contato .. Ainda nao sei como eles 

vão querer fazer a escola voltar. 

1194. Em relação à Educação Infantil creio que não seja o momento de voltar. Seria 

cruel para as crianças não poderem compartilhar brinquedos e brincadeiras, não poderem 

ir ao parque, ficarem de máscaras o tempo todo, sabendo que as mesmas incomodam até 

os adultos, quanto mais as crianças. Enfim todo o trabalho com a afetividade, a interação 

entre os pares que tanto trabalhamos seriam substituídas pelo individualismo e 

distanciamento. Acho muito triste! Seriam como pequenos robôs, sem liberdade de 

movimento. 

1195. Em relação à educação infantil, acredito que o retorno pensado, com base nas 

solicitações de higiene e cuidado, não está de acordo com os princípios da educação 

infantil. Distanciamento não combina com educação infantil, trabalhar na creche visando 

as recomendações da OMS não condiz com nossa realidade ao se falar da estrutura das 

unidades e nem mesmo com o trabalho pedagógico que acontece na educação infantil. Se 

faz necessário nesta etapa o pleno desenvolvimento das crianças, em seus aspectos físicos, 

sociais, emocionais e estéticos, sendo assim, não consigo visualizar uma ação pedagógica 

nesse contexto de recomendações dadas pelo ministério da saúde. O toque, o carinho, o 

abraço, o aperto de mão entre outras ações que envolvam o tato por exemplo, são 

necessárias, as experiências e as trocas de experiências acontecem por meio de 

movimentação das crianças e seus educadores, explorando assim o espaço em que se está 

inserido e as pessoas as seu redor. As relações sociais nesta faixa etária são de extrema 

importância portanto, transformar a creche num espaço em que essas relações acontecerão 

de forma distante, tudo o que conquistamos será desconstruído e outro formato que não 

condiz com a educação infantil será colocado no lugar. Isso prejudica o ensino público, a 

escola pública, os educadores e familiares. 

1196. Em relação a saúde das crianças serem frágeis, continuo apostando em aulas online 

nesse ano de 2020 

1197. Em relação a voltar as aulas presencial deve se primeiro a pandemia o vírus ter 

uma proteção para as crianças uma vacina pq aí é garantido que meu filho vai ir pra escola 

saudável e voltar pra minha casa saudável! Pq ele pode muito bem ser contaminado por 

outra criança ou adulto .E de ambas partes. 

1198. Em relação ao ano letivo, a ideia de ciclo, tão defendida pela rede, é um caminho 



para organizar os próximos anos letivos. 

1199. Em relação ao retorno das aulas presencial em setembro de 2020 . Bom eu sou 

contra pois a nossa região é umas das mais críticas em questão do vírus covid-19 . E não 

só as crianças mais também os professores e funcionários estão exposto ao vírus. 

Principalmente as crianças pequenas não vão intender que vão ter que manterem a 

distâncias uns dos outros . Essa é a minha opinião.  

1200. Em relação às crianças com necessidades especiais , qual o plano de reinserção 

neste período de pandemia ? 

1201. Em relação os alunos que não está tendo acesso aos conteúdos enviado pelos 

professores  

1202. Em resposta do ano letivo prefiro que termine esse ano mesmo , caso aconteça 

uma reprova é complicado porque meu filho já teve uma reprova, o que puder fazer para 

ele recuperar vou trabalhar em casa . 

1203. Em se tratando da educação infantil, nos agrupamentos I e II, a volta às aulas tem 

que ser muito bem pensado e planejado, visto que é impossível manter o distanciamento 

seguro entre as crianças para que não haja o contágio com o coronavirus. 

1204. Em se tratando de Agrupamentos 1 e 2 acredito que deveriamos construir um 

documento que dialogasse com a proposta de retorno da SME 

1205. Em termos pedagógicos, não vejo como eficiente aulas para grupos de 20% dos 

alunos. O prof levará uma semana para concluir o equivalente a um dia letivo com toda a 

turma. Defendi a conclusão do ano letivo dentro de 2019, na fase de definição do 

calendário de retorno, no entanto, dada a situação de necessidade de postergação desse 

retorno, acredito que o mais coerente para atendermos à garantia de qualidade do ensino 

seja avançarmos o ano letivo para 2021, dado que a Educação no Ensino Fundamental é 

presencial, segundo definido pela LDB, não por acaso, mas porque o processo educacional 

deve ser integral, corpo/mente/espírito (na acepção estética humanista do termo) o que é 

incompatível com atividades via internet, que no máximo propiciam o desenvolvimento 

cérebro-mental! 

1206. em um ambiente escolar. E gostei dessa ideia de junção dos anos 2020 e 2021. 

1207. Em um pais, que tem media de 1000 mortes dia por covid 19, infelizmente não 

estamos preparados para retomar as aulas. 

1208. Em virtude de atendermos crianças pequenas, 0 a 3 anos , e suas especificidades , 

acho inviável o retorno presencial dessas criancas. Não temos espaços adequados, número 

crianças por setor é elevado, para crianças até 2 anos não é recomendável o uso de 

mascaras e nessa faixa estária é impossível manter o distanciamento tanto entre aluno 

/aluno e aluno/ monitor. Temos que alimentar a crianças e os cuidados pessoais que são 

necessários.  

1209. Em vista da pandemia e por se tratar de uma criança de 4 anos , acredito que não 



terá os devidos cuidados de higiene preventivo conforme solicitação da OMS referente ao 

covid-19. 

1210. Em vista que as atividades estão seguindo em casa, não vejo o porque cancelar o 

ano. 

1211. Enfim essa é a minha posição nesse momento tão difícil que estamos vivendo. 

1212. Enfim, muito p falar. Mas acredito que o principal consegui expor.  

1213. Enqto nao sair uma vacina eficaz, acho mto arriscado aglomerações. 

1214. Enquanto a Organização Mundial da Saúde não liberar as aulas, considero que as 

aulas não devam retornar. 

1215. Enquanto as crianças não estiverem vacinadas, é impossível as aulas presenciais, 

bem como as crianças não conseguem usar máscara por um tempo e nem o 

distanciamento. Meu filho é asmático e isso me preocupa mais. 

1216. Enquanto houver pandemia as crianças não devem ir p escola.  

1217. Enquanto houver pándemia não tem condições de nossas crianças voltar ao 

convívio. 

1218. Enquanto não existirem condições estruturais que sigam rigorosamente aos 

protocolos de segurança nas unidades escolares, as aulas presenciais não devem ser 

retomadas. Em relação ao ano letivo de 2020, seria um absurdo e uma perda irreparável 

concluir ainda neste ano. Os alunos perderiam grande parte do conteúdo programático 

previsto. Por isso apoio que o ano letivo deve ser prolongado para o ano de 2021 

1219. Enquanto não for aplicada uma vacina não considero seguro voltarem as aulas. 

Isso pelo meu filho e por comorbidades presentes em mim e em sua avó, de quem 

cuidamos. 

1220. Enquanto nao houver uma soluçao à respeito dessa pandemia nao vou arriscar de 

manda minha filha 

1221. Enquanto não houver uma vacina, acho impossível um convívio coletivo 

principalmente no AG 1 que trabalho ,onde as crianças são bebês 

1222. Enquanto não houver uma vacina, não há segurança!  

1223. Enquanto não houver vacina é muito arriscado para profissionais e alunos na 

escola ,pois moro em uma região de grande vulnerabilidade,e concentração de pessoas 

,aonde moram até 6 /8 pessoas dentro de dois cômodos.e o ápice da doença só está 

subindo. 

1224. Enquanto não houver vacina e nem tratamento não quero me expor ao vírus, não 

posso levar para casa, tenho pessoas do grupo de risco que moram comigo, estou com 



muito medo, a volta as aulas neste momento é inviável, educação infantil é impossível 

seguir os protocolos de distanciamento social entre as crianças e entre adultos e crianças.  

1225. Enquanto não houver vacina e nem tratamento não quero me expor ao vírus, não 

posso levar para casa, tenho pessoas do grupo de risco que moram comigo, estou com 

muito medo, a volta as aulas neste momento é inviável, educação infantil é impossível 

seguir os protocolos de distanciamento social entre as crianças e entre adultos e crianças.  

1226. ENQUANTO NÃO HOUVER VACINA NÃO TEREMOS SEGURANÇA 

CONTRA ESSE VÍRUS 

1227. Enquanto não houver vacina para o covid as crianças e adolescentes não podem 

voltar a escola. 

1228. Enquanto não houver vacina, não me sinto segura em relação ao retorno das aulas 

presenciais, gostaria de saber se retornar e eu não mandar minha filha ela perderá o 

benefício da matrícula? 

1229. Enquanto não tiver uma solução não vou arriscar a saúde e a vida do meu filho. Pq 

as criança nao vai fica de máscara o durante horas , nem fica tá álcool em gel nem ter a 

distância que a saúde determina . 

1230. Enquanto não tiver uma vacina para o covid haverá contaminações e não vai se 

estabilizar tão cedo. Vários professores faleceram de covid nessa quarentena e o número 

seria muito maior se houvesse aulas. 

1231. Enquanto não tiver vacina, não acho favorável as aulas presenciais. 

1232. Enquanto não tivermos acesso a vacina, é irresponsabilidade! 

1233. Então as crianças são crianças né as professoras não vão conseguir regular tds 

1234. Então demore o tempo que for, levar as crianças a escola só quando for seguro. 

1235. Então, não sou a favor de retornar as aulas esse ano 

1236. Entendeu as crianças elas são muito levadas, elas Não param, colocam a mão aqui, 

ali o certo seria higienizar carteira,cadeiras pisso, tudo a todo momento,e isso não vai 

acontecer,as crianças corre risco de contraírem tanto de passar para as pessoas de mais 

idade,então ao meu entender mesmo que retorne as aulas em setembro, as minhas filhas 

não voltaram a frequentar a escola esse ano, a menos que a vacina seja desenvolvida antes, 

caso contrário não, não estou de acordo,sou totalmente contra ao retorno das aulas esse 

ano. 

1237. Entendo que as aulas estão suspensas, porém sou uma mãe que está todos os os 

Dias, ajudando e reforçando há importância das aulas mesmo em casa! Se faculdade a 

distância da certo. Porquê as aulas diante de uma pandemia não daria? Concordo que 

requer tempo dos familiares. Mais também acredito que com uma certa organização. Não 



tem porque não dar certo! Não acho correto reprovar meu filho no 1° ano. Diante de todo 

empenho, dedicação, e esforço com ele. E daqui 5 anos ele ser prejudicado por isso! 

Acredito que cada situação de cada aluno tem de ser avaliada. 

1238. Entendo que as pessoas precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos, estou 

na mesma situação: desempregada e sem poder trabalhar porque não tenho com quem 

deixar minhas filhas, mas mesmo assim sou totalmente contra o retorno, sou do grupo de 

risco e corro sério risco de morte caso pegue esse virus. Que tenhamos sabedoria e 

dissernimento para recolher a vida a cima de tudo nesse momento de caos. 

1239. Entendo que enquanto a população não fizer sua parte do isolamento social, não 

devemos expor as crianças até então poupadas de contaminação. No caso de retomada das 

aulas, há a possibilidade de um novo vetor para aumento dos casos. 

1240. Entendo que foi a melhor maneira que encontraram para não deixar os alunos 

ociosos, mas aí com retorno de aulas ? 

1241. Enviar a criança tem que ser uma necessidade e priorizado em casos de pais que 

trabalham. Aqueles que podem devem ficar em casa. O retorno tem que ser priorizado 

nesse casos e tambem atender ao período integral...pois esses pais são os que mais 

precisam e hoje as crianças também correm risco ficando com babás que cuidam de mais 

crianças e com os avôs que são grupos de risco. 

1242. Equipamentos de proteção para todos da escola serão disponibilizados? Será 

realizado testes aos profissionais da escola é crianças? Terá profissionais suficientes para 

atender a demanda de higienização da escola? Como manter distância social entre crianças 

que sempre foram incentivadas ao convívio social e interação com os amigos?  

1243. Esclareço que realizamos muitas reuniões com pais sobre os mais variados temas, 

menos os retorno das aulas presenciais e seus desdobramentos. 

1244. Escola é sinonimo de aglomeração, equanto docente trabalho em 3 escolas 

diferentes e ainda que reduzido o número de alunos teria contato com centenas de pessoas 

semanalmente. É impossível garantir que não haverá contágio na escola. 

1245. Escola não tem dado nenhum suporte para as famílias.  

1246. Escola tem aglomerações, como que vão evitar contágio? As escolas fizeram 

grupos de Whatsapp justamente prós alunos fazerem atividades para dar nota, então é só 

continuar e acrescentar alguns trabalhos tbm  

1247. Escolas publicas não terão materias, nem condições de reabrir com segurança, por 

esse motivo meu filho não volta esse ano. Ele é autista e foi muito dificil a adaptação e em 

2021 ele teria que ir para o 1 ano do fundamental. Por esse motivo gostaria que esse ano 

fosse cancelado pois nada foi trabalhado com ele. Espero que ano que vem ele possa 

continuar onde esta esse ano e ai sim trabalhar para desenvolver e estar pronto para a 

primeira serie. Minha duvida é se tera cuidadores para as crianças que precisam, pois 

foram todos mandados embora? 



1248. Espaço físico da escola (CEPROCAMP) não é adequado para o retorno as aulas 

presenciais, mesmo seguindo os protocolos de segurança não temos condições  

1249. Especificamente falando de Educação Infantil, não vejo consonância entre os 

protocolos desenhados (proibir contato, criança frequentar um dia na semana etc) e os 

princípios da rede. Na verdade, achei absurdas muitas das propostas apresentadas na live 

da Prefeitura sobre o retorno. Acho que o tempo de trabalho dos professores e agentes 

precisa ser ampliado para possibilitar uma busca maior pelas famílias e crianças. Também 

sugiro que a assistência social entre na ação junto à escola nessa busca. Uma.grande 

preocupação minha, se acontecer o retorno, é em relação aos perueiros. A super lotação 

das vans é fato. É preciso olhar para esse setor tb. 

1250. Espero de fato que nós pais tenhamos a opção de não mandá los para a escola 

enquanto não houver vacina... Pois não sabemos ao certo a onde vamos parar com essa 

pandemia o importante é a vida da humanidade é difícil colocar meus filhos dentro de um 

lugar sem ao certo saber se eles vão voltar como eu coloquei com 

1251. Espero que as crianças se adaptem com a nova vida escolar, e que fique tudo bem 

com elas e professores!  

1252. Espero que os governantes tenham bom senso e consideração pelas nossas crianças 

e por todos os envolvidos no que se refere a ida a escola, e deixe esse ano continuar do 

jeito que está. Ano que vem as crianças refazem esse ano letivo. E que pelo menos, se for 

decidido retornar às aulas em Setembro mesmo, que seja opcional aos pais mandar ou não, 

seus filhos para a escola.  

1253. Espero que os órgãos competente não arrisque mas as crianças E suas famílias  

1254. Espero que retornem sim as aulas presenciais desde que sigam os protocolos de 

saúde  

1255. Espero que tudo isso possa passar logo e eles volte ao normal..  

1256. Espero que tudo volta o normal,Pois está difícil pra todos... 

1257. Espero que volte rápido 

1258. Essa doença  

1259. Essa é a minha preocupação 

1260. Essa é minha opinião, ainda não é hora de voltar para a Escola Pública com as 

crianças. 

1261. Essa pandemia, já virou guerra política.vai afundar o país e nós vamos se ferrar 

,sei que o vírus existe mas como nossos políticos são ladrões. 

1262. Esse ano de 2020 minha filha tem 4 anos e por ela ter uma saúde frágil não 



mandarei ela se voltar as aulas posso pedir relatório médico foi um ano perdido... 

1263. Esse ano escolar deveria ser cancelado e reprovar todos sem exceção e qdo toda a 

pandemia passar voltar o normal 

1264. Esse ano escolar ser anulado. 

1265. Esse ano está perdido, as crianças não aprenderam nada. Impossível realizar em 3 

meses, o ensino de 1 ano. Por mim recomeça, que tipo de aprendizado é esse?! A escola 

nem passou nada virtualmente que pudesse ser aproveitável, na minha opinião.  

1266. Esse ano está perdido, deveria continuar todos na serié que parou apartir do ano 

que vem.. 

1267. Esse ano já está perdido os alunos não vão conseguir aprender todo conteúdo do 

ano em apenas 4 meses então não vejo o porque colocar as crianças em risco por nada 

.Deveriam começar tudo de novo no ano que vem.Seria mais aproveitado! 

1268. Esse ano já está perdido. 

1269. Esse ano letivo está sendo muito confuso, as crianças estão meio perdida ainda 

mais nessa fase de aprendizado inicial 

1270. Esse ano não deve ser considerado. 

1271. Esse ano não deveria voltar as aulas!Pois ainda não temos vacina para dar 

segurança a nossas crianças. 

1272. Esse ano não pode ser considerado letivo por motivo da ipedemia estão querendo q 

as aulas voltem eu não concordo porque ainda core o risco muito grande as crianças a não 

ser que ja tiver algua vacina  

1273. Esse ano não sei se levo meu filho pra escola,mais gostaria de saber se a vaga dele 

fica garantida pro ano que vem. 

1274. Esse ano não tem mais como recuperar é muito arriscado para as crianças voltarem 

as aulas 

1275. Esse ano não tenho intenção de minha filha voltar a escola,por conta de segurança 

até tudo isso realmente estar totalmente controlado. 

1276. Esse tempo a criança só ganhou em ficar com a família e criou tantas memórias 

que poder guardar em suas lembranças  

1277. Esse vírus nos deixa preocupados com uma possível volta as aulas 

1278. Está é a dúvida: 

1279. Estamos a depender do Protocolo de Saúde, nau da pra saber quando voltaremos, 



pensar em volta só a partir da cor verde, considerando o mapeamento por cores da Covid-

19. 

1280. Estamos fazendo de tudo pra se ter um isolamento e não correr riscos 

1281. Estamos no auge da pandemia, entendo q seria mais seguro deixar para o ano que 

vem o retorno dos alunos. 

1282. Estamos no auge da pandemia,nesse momento Campinas ainda se encontra na fase 

vermelha.Voltar em Setembro é muito precoce e irá colocar milhares de crianças, 

professores e comunidade escolar em risco, podendo gerar um boom de casos e 

adoecimentos. 

1283. Estamos no final de julho, e ainda na classificação vermelha, chegamos a amarela 

e retornamos pior. Muitos conhecidos, colegas de trabalho e alguns amigos foram 

vencidos pelo covid. Temo a volta as aulas em setembro, mesmo porque tbm será por 

etapas. Até normalisar para que possam estar todos presentes no mesmo ambiente, ou 

seja100% dos alunos, acredito que seja mais proveitoso em casa, pelo menos para o meu 

filho que estamos tentando seguir a grade do 5 ano. Claro que se fosse em dias normais 

sem essa praga do covid, eu seria muitíssimo a for das aulas serem com a professora 

1284. Estamos passando por um momento único, entendo que precisamos nos precaver, 

pois o número de infectados só cresce, sinto ainda não ser o melhor momento para voltar, 

temos que ter segurança nessa volta. Não deixarei meus filhos voltarem, por mais que o 

Estado decida voltar em setembro , ainda sinto insegurança para essa decisão.  

1285. Estamos retirando as atividades na escola e fazendo as atividades do aplicativo. 

1286. Estamos vivenciando um momento, delicado no qual não podemos correr risco, me 

pego pensando em um todo, se todos os professores estão empregados, se os demais 

colaboradores estão empregados, da creche XXXXX, pois sabemos que os alunos são o 

combustível deles no dia a dia. Por outro lado temos o cenários de pais que estão em seus 

empregos sem ter onde deixar seus filhos, a creche é um lugar aonde desenvolve as 

crianças em nível sem comparação aos que não frequentam, o medo do rendimento deles 

cair é grande também. Porem acho que todo cuidado é pouco mediante a situação que 

estamos vivendo, talvez um processo bem realizado dos pais que realmente trabalham e 

não onde deixar? Não sei? Pois hoje na creche temos inúmeros casos de que os pais estão 

em casa . Longe de mim julgar qualquer situação. Mas também devemos pensar será que 

este é o momento de voltar com nossas crianças a um ambiente onde eles não vão 

conseguir ficar longe do coleguinha. Eles não vão comportar muito tempo de mascara, 

sem o toque com o colega, sem a divisão de brinquedo. Emfim são tantos porem. Sem 

contar aos colaboradores, vamos coloca-los em risco, pois hoje cada um esta com o seu 

cuidado em casa, e em questão de instantes estarão com inúmeras pessoas que não sabe 

como esta sendo o dia a dia deles. Cada um tem sua particularidade. Bom eu trabalho, 

Meu esposo trabalha o medo nos sonda, mas precisamos sobreviver e vivemos em prol 

desta criança que no lar conosco vive. Sou Grata Pela Creche XXXXX por tudo. Mas 

acredito que a melhor decisão será tomada. Penso constantemente na rematricula, no 

desenvolvimento de minha filha digo pedagogicamente. Pois Graças a Deus desde a 



pandemia nem um resfriado ela pegou esta 100%. Deixo aqui a ciência que gostaria de 

participar de toda e qualquer decisão que for tomada.  

1287. Estamos vivendo um momento de aumento nos casos e tbm em mortes. Não 

sabemos até qdo vai essa situação, a volta as aulas só vai deixar os nossos filhos mais 

expostos à essa doença. Não é o momento de voltar. 

1288. Estão nos sobrecarregando muito, e não estamos aprendendo nada, nao só a minha 

escola todas!!! 

1289. Estaremos colocando em risco não só as crianças, como seus familiares,e a nós 

todos num senso comum. 

1290. Estarmos numa situação vulnerável  

1291. Este ano às crianças não aprenderam nada melhor deixar para o ano que vem.  

1292. Este ano deveria ser cancelado e começar tudo novamente pois está bem 

complicado pai não e professor e os alunos e pais estão exaustos com essa forma de 

estudo, meu filho mais velho está no 3 ano do ensino médio e não está aprendendo nada, 

professores não são blogueiros e as vezes não tem luminosidade, internet boas o suficiente 

pra passar as informações espero que esse ano seja reavaliado e em relação ao meu filho 

menor gostaria que as aulas retornasse pois estou trabalhando e tem dias que é bem difícil 

com quem deixa lo ja esta difícil e sem a escola ta ficando cada vez pior ja estamos com 

bastante dificuldade pra pagar as contas. 

1293. Este ano deveria ser cancelado. E começar tudo de novo o ano que vem.  

1294. Este ano deveria ser cancelado. O ano que vem todos deveriam voltar as series que 

estao este ano. 

1295. Este ano e uma ano perdido e no ano que vem refazer tudo de novo. 

1296. Este ano letivo deve ser cancelado. Não tem como repor um ano inteiro. Não há 

condições para crianças voltarem para a escola e garantir que elas não terão contato físico.  

1297. Este ano letivo precisa ser anulado. Não é justo promover alunos que não tiveram 

acesso à escola. Tbm n existe como repor estas aulas de modo eficiente. Repor em 

condições precárias é ainda pior que promover automaticamente. O correto seria anular o 

ano letivo, ainda que a administração pública tivesse seus gastos extrapolados; afinal, 

trata-se de um estado de calamidade. Situações como esta não podem ser tratadas de 

forma leviana. Entretanto sabemos q o Estado e as escolas particulares seguem noutra 



direção, o q acarretaria em incompatibilidade entre currículo e ano letivo e também entre 

os 3 setores: estadual, municipal e privado . 

1298. Este ano não deveria voltar nenhuma criança a escola ,para o bem da 

família,amigos e outras pessoas. 

1299. Este ano seria o último ano de período integral da minha filha na escola e devido a 

pandemia foi um ano de trabalho perdido. Gostaria de saber se excepcionalmente 

ampliariam o período integral para crianças até 4 anos 

1300. Este sinto muito ,mais meu filho ainda não está preparado para voltar. 

1301. Esto preocupada da minha filha passa de série e nao ter aprendido o suficiente 

gostaria de saber se vai ter opção da minha filha continua na 3 serie em 2021 

1302. Estou ainda muito preocupada com a situação que nosso país se encontra.  

1303. Estou com muita sdds de todos da escola amo vocês ❤... as atividades não chega 

pra mim  

1304. Estou falando pela minha filha que no ano que vem vai para o primeiro ano, 

acredito que essa paralisação não afetará 

1305. Estou insegura minha filha não aprendeu nada sim conhece o alfabeto mas não 

aprendeu a ler e não para de máscara , obrigada 

1306. Estou muito confusa em questão do vírus preocupada . 

1307. Estou muito preocupada com a exposição das crianças ao covide-19 

1308. Estou muito preocupada com essa volta a escola,pois os casos não para de subir e 

estaremos obrigada a essa situação que será muito delicada como iremos segurar a criança 

na sala e não podemos utilizar o parque, e iremos ter segurança total para isso  

1309. Estou muito preocupada com o retorno em setembro, já que os casos de pessoas 

infectadas com covid-19 só aumentam. Pensando nas crianças, funcionários, não é 

prudente o retorno.  

1310. Estou muito preocupada, pois minha filha só tem 4 anos e adora abraçar os 

amiguinhos na escola, como não tem contato, ainda mais depois de tanto tempo de 

quarentena sem contato ela e os amiguinhos precisam desse contato precisar usar o 

playground, na minha opinião eles voltarem a escola seria muito doloroso esse sofrimento 

e acredito que muitas crianças ficariam mais frias e relação ao carinho com as pessoas 

próximas e amiguinhos  

1311. Estou muito preocupada.  



1312. Estou preocupada com o retorno das aulas pois somos todos do grupo de risco em 

minha residência, inclusive o aluno  

1313. Estou preparada com meus filhos, esse ano mesmo com a pandemia trabalhei 

normalmente e por trabalhar em comercio não fico os finais de semana em casa, meu filho 

mais novo tem dificuldade de aprender. Como será esse ano? Eles iriam recuperar? 

1314. Estou tranquila qto ao retorno  

1315. Eu acho antes de tudo precisamos ter uma certeza,de ter controle da pandemia,si 

possível esperar uma possível vacina,pra poder ter mais segurança na hora da retomada 

das atividades escolar 

1316. Eu acho melhor esse ano as crianças fica em casa,pois já está acabando,o ano que 

vem as crianças podem fazer as duas séries intercalando 

1317. Eu acho muito cedo voltar a aula ! Ainda estamos na linha vermelha !! As crianças 

não sabe lidar com distânciamentos uma das outras , eu acho muito arriscado!! 

1318. Eu acho q as aulas nao devia volta pq ainda o pico de pessoas doente com o corona 

virus so almenta  

1319. Eu acho q o melhor é encerrar o ano para as crianças voltar o ano q vem de onde 

parou.as crianças q tem dificuldade ira se perde mas se passar de ano sem estudar direito 

1320. Eu acho que as aulas não devira volta e fechar o ano letivo 

1321. Eu acho que deveria continuar as aulas online e não voltar às aulas por causa dessa 

pandemia. Quem garante que nossos filhos vão estar seguro desça pandemia que não vão 

correr risco nenhum que garantia tem? 

1322. Eu acho que é arriscado o retorno das aulas ..proa alunos eles são muito pequenos 

não vão manter o distanciamento.... 

1323. Eu acho que esse ano ainda é arriscado frequentar qualquer lugar com outras 

pessoas por muitas horas, e minha dúvida é da vacina contra o Covid, será que vai acabar 

com ele? 

1324. Eu acho que esse ano não deveria continuar só o ano que vem para preservar as 

crianças 

1325. Eu acho que esse metado que foi aplicado para o ensino tudo on line foi a melhor 

forma. 

1326. Eu acho que este ano letivo terá que ser revisto no ano 2021 e a volta só se sertesa 

segurança pra nossos filhos  

1327. Eu acho que não deve ter retorno as aulas ainda está muito perigoso e de toda 

maneira irá ter aglomeração na entrada na saída, isso não pode acontecer até termos a real 

certeza que não há perigo de nossas crianças e até mesmo os adultos se contagiar com o 

vírus. A minha filha eu não mando ela mais para a escola esse ano até eu ter certeza que 



não não há mais riscos de contágio do vírus.  

1328. Eu acho que não deve ter retorno as aulas ainda está muito perigoso e de toda 

maneira irá ter aglomeração na entrada na saída, isso não pode acontecer até termos a real 

certeza que não há perigo de nossas crianças e até mesmo os adultos se contagiar com o 

vírus. A minha filha eu não mando ela mais para a escola esse ano até eu ter certeza que 

não não há mais riscos de contágio do vírus.  

1329. Eu acho que pra melhor segurança das crianças seria aconselhável o retorno das 

aulas o ano que vem. 

1330. Eu acho que tem que cancelar este ano e ano que vem volta  

1331. Eu acredito que as crianças não vão manter as medidas de segurança , eu como 

mãe não vou mandar meus filhos de volta pra escola ou creche prefiro que eles repiti o 

ano mais ter eles comigo vivos . 

1332. Eu acredito que não e o momento para as crianças voltarem as aulas presenciais 

por conta dos riscos que vão correr, na minha opinião seria viável cursar as duas séries no 

ano seguinte para que consigam ter uma aprendizagem com qualidade. 

1333. Eu aprovo a conclusão em 2020 e uma revisão para 2021. Ao contrário disse 

deixará as crianças desmotivados, pelo esforço nas aulas em 2020. Sei tb que algumas 

crianças não estão empenhadas mas seria muito injusto para aquelas se se empenharam. 

Então finalizar o ano em 2020 e revisão nos primeiros dois meses de 2021. Minha opinião.  

1334. eu Colo mãe gostaria que exercícios fossem passados pelo menos uma vez por 

semana , para que pudéssemos desenvolver um trabalho melhor. Dicas de como entreter a 

criança nas atividades . 

1335. Eu como avó da XXXX , fico preocupada com essa pandemia .Mais estamos nos 

cuidando usando máscara e fazendo uso do álcool gel.. 

1336. Eu como mãe não mandarei minhas filhas nem para escola nem creche melhor está 

em casa com vida é saúde do que arriscar a vida delas! 

1337. Eu como mãe não mandarei minhas filhas nem para escola nem creche melhor está 

em casa com vida é saúde do que arriscar a vida delas!  

1338. Eu como Mãe, não mandarei meus filhos pra creche esse ano, porque eles são 

pequenos e não estão aptos se cuidarem em respeito das máscaras e higienização, por mais 

que tenha professoras não tem o numero adequado para suprir todos os alunos. 

1339. Eu como mãe,não acho certo, não concordo com oretorno das aulas agora em 

setembro, uma vez que eu sei que o critério de higienização não sera possível ser feito 

como deveria ser. 

1340. eu como mãe. Prefiro q minha filha refaça o segundo ano no px ano de 2021 do q 

ir para o terceiro despreprada. Acho q todas as crianças deveriam cursar o ano atual no px 



ano. Assim perderiam esse ano mas não sairiam prejudicados. 

1341. Eu creio que seja inevitável voltarmos ainda durante o período de algum contágio 

da doença. Porém, deve ocorrer quando estiver muito baixo ou quase zero. Além disso, o 

ambiente escolar é muito propício ao contágio e a arquitetura das escolas da prefeitura é 

desastrosa. Grande parte das unidades está instalada em áreas de risco (grande declive, 

fundo de vale etc) e as salas frequentemente são mal ventiladas. 

1342. Eu entendo que as crianças são muito frágeis e inocentes e não se preocupam com 

medidas de segurança e higiene e distanciamento por mais que tenham educadores nas 

salas eles não vão conseguir impedir o contato entre elas e também a criança não vai 

conseguir utilizar a máscara o dia todo. 

1343. Eu entendo que não deve voltar esse ano, como minha filha é da educação infantil, 

mesmo que as aulas voltem ela não vai. Creio que todos devam repetir o ano, não sei se 

será eficaz fazer junção 2020/2021, creio que não, no caso da educação infantil poderiam 

mudar a idade pra 7 anos, para ir ao primeiro ano. 

1344. EU entendo que para muitos pais seria difícil acreditar, que esse ano está 

perdido,mas vamos ser sinceros,se aplicasse uma prova,muitos alunos,não iriam conseguir 

uma boa nota. 

1345. Eu estou gestante tenho medo por conta da covid 19 de voltar às aulas e contrair a 

doença 

1346. Eu faço o possível pra proteger eu, minha família e minha filha; não sei se as 

outras famílias fazem o mesmo ou tem a mesma preocupação. Até porque aqui no distrito 

do Ouro Verde está tudo funcionando como se não estivéssemos em meio de uma 

Pandemia. Em casa somos do grupo de risco, minha filha tem bronquite não irei arriscar a 

vida da minha filha por capricho de quem quer que seja! O ensino a gente corre atrás, vida 

só temos uma. Antes da Pandemia vocês não estavam nem aí pras escolas, fecharam o 

EJA aqui no bairro, não tem nem monitor na sala da minha filha onde vocês acham que 

vai ter higiene se ninguém ao menos acompanha as crianças ao banheiro? Saiam da bolha 

de privilegiado e tentem ao menos enxergar que não estamos no mesmo barco, vocês estão 

no hiate e nos em uma simples canoa! Sem Vacina, sem medicação comprovada e vocês 

ainda querem brincar de roleta russa com nossas vidas! O SUS sucateado por uma 

sequência de péssimas gestões, nunca teve leitos sobrando, e muitas vezes os profissionais 

sofrem por falta de EPI, no meio da Pandemia magicamente é que não vai ter mudado né ! 

Passou da hora de cancelar esse ano letivo ! A elite não respeita ao menos a vida do pobre 

são apenas números, eu que lute pela vida da minha filha. 

1347. Eu gostaria de saber se ano q vem quando n quando o nosso Brasil sair dessa e 

pandemia se o ano que vem estiver melhor que as criança possa ter sua alegria de volta 

sua vida novamente se eles vão ficar na mesma sala ou mudar de sala 

1348. Eu gostaria que NÃO voltassem as aulas presenciais este ano, somente quando os 

casos da doença estivessem bem controlados. Mas também gostaria que a escola XXXX 

fizesse as aulas online, como as outras escolas que acompanho. Pq eles só passam 

atividades aleatórias no Google classroom, mais conteúdo socioemocional, mas as outras 



matérias quase nada.... 

1349. Eu gostaria que o ano letivo de 2020 fosse anulado e refeito em 2021. Seria a 

melhor opção para todas as crianças. 

1350. Eu irei me preocupa,pois eles não entende nada de distanciamento,é requer uma 

cuidado especial para isso 

1351. Eu me preocupo com a saúde do meu filho e claro das outras crianças também, por 

isso eu sou contra a volta as aulas porque no momento estamos enfrentando uma crise ou 

melhor uma pandemia. Então acredito que ainda está cedo, temos que pensa em todas as 

crianças, frágeis , crianças de berçário, todos os outros agrupamentos também. Então 

acredito que não seja a hora ainda.  

1352. Eu me preocupo com o contágio do vírus entre os alunos 

1353. Eu me preocupo muito pois tenho dois filho e os dois tem alergia mais o meia 

velho ele é mais delicado e a imunidade e baixíssima  

1354. eu me preocupo por que tem crescido os números de morte conta o convid 19 e se 

o governo vai adiar o carnaval e também não vai ter revenhon por não ter vacina ainda e 

por que nossa criança tem que voltar ainda esse ano com os números de morte crescendo 

todos os dias 

1355. Eu me preocupo quanto a eficácia da vacina que estão em teste  

1356. Eu mesma como mãe, que tenho meus filhos vulneráveis para mim nesse momento 

voltar as aulas não ira nos favorecer, pois eu estou com medo deles se contaminar, e até pq 

devido as mídias que temos acompanhado meus filhos tambem estão com muito medo e 

acho que pra eles vai ser muito DIFÍCIL psicologicamente.  

1357. Eu na minha opinião só deveria voltar depois q acabasse essa pandemia p proteger 

tds 

1358. Eu não acho justo em plena pandemia os alunos voltarem a creche pois terá muita 

aglomeração e isso pode ser cada vez pior para os familiares eu sei q todos depende da 

creche pra deixarem seus filhos muitas das mães são pai e mãe ao mesmo tempo mais 

também precisamos pensar na saúde de cada um  

1359. Eu não acho que deve voltar enquanto não estiver controle dessa ipidemia  

1360. Eu não acho que deveria voltar as aulas esse ano ainda , pois não terá professores o 

suficiente para as crianças, ninguém me garante que país iram mandar as crianças doentes 

para a escola, que minha filha naonera pegar nada da boca dos amigos ... Então não 

concordo em voltar esse amo as aulas.  

1361. Eu não concordo com o retorno das aulas presenciais esse ano , e acho que o ano 

tem que ser concluído pois isso prejudicará as crianças perdendo um ano  



1362. Eu não concordo com o retorno das aulas presenciais. 

1363. Eu não concordo em voltar as aulas , esse ano. Por mim prefiro nem contar esse 

ano como letivo, meu filho reprovou ano passado , e o que ele aprendeu esse ano.... fica 

essa pergunta , aí eles passam ele é qual conteúdo ele teve. 

1364. Eu não concordo por conta que eles são muito pequenos e não conseguem manter 

o distanciamento social. 

1365. Eu não estou conseguindo acompanhar as aulas online,pois meu filho está com 

minha mãe,ele vai perder o ano ? 

1366. Eu não gostaria que voltasse as aulas esse ano não  

1367. Eu não me sinto seguro de mandar os meus filhos pra a escola nesse momento, a 

contaminação ainda está alta, a criança não vai conseguir ficar com a máscara o tempo 

todo na aula, então eu acho melhor para o bem de todos continuarem com a aula online 

por enquanto.  

1368. Eu Não pretendo enviar minha filha para a escola esse ano , pois o conteúdo pode 

ser recuperado, as vidas não. 

1369. Eu não pretendo mandar meu filho pra escola esse ano. Ele ainda não esta na fase 

de conteúdo escolar, eu trabalho de casa, então pretendo manter o meu trabalho home 

office e ele ficará comigo até eu me sentir segura em nos expor. Mas eu sei que eu tenho 

esse "privilegio", consigo conciliar minha carreira com ele em casa. Tem muitas mães que 

não tem essa opção. Então com o objetivo de diminuir o fluxo de alunos em sala, não 

pretendo voltar com ele pra escola esse ano até que a situação esteja mais controlada.  

1370. Eu não queria fazer o ano de novo em 2021 mas acho que vai ser melhor pois 

perdemos muitas coisas e 3 meses é pouco para recuperar tudo perdido 

1371. Eu não quero que ele volte. 

1372. Eu não quero que minha filha volte a escola enquanto não tomar a vacina do 

covid19, Temo uma segunda onda de contágio e com novos grupos de risco(crianças), na 

verdade não conhecemos esse inimigo ao ponto de liberar alguma coisa, Sei que a situação 

econômica vai de mal a pior ,mas quero passar por essa guerra viva e tendo minha filha e 

pessoas que amo ao meu lado. Compreendo a situação atual também estou com 

dificuldades , mas prefiro ir a luta do que perder a guerra para o inimigo. 

1373. Eu não sou a favor a volta as aulas esse ano. Por que tenho medo da contaminação 

na escola.  

1374. Eu não sou a favor que as aulas voltem esse ano , enquanto não tiver uma vacina 

específica pra covid19 !  

1375. Eu não sou contra no retorno das aulas, porém minha preocupação é com a higiene 

dos pequenos, mais sei que tem profissionais bons e capacitados para fazer acontecer e ter 

os cuidados precisos 



1376. Eu não tenho noção de qual impacto social ou econômico seria se o ano letivo de 

2020 fosse cancelado. Mas eu sei que este ano ja foi perdido , nao haverá aprendizado. 

Apenas as crianças e famílias amedrontados. Por isso eu sou a favor de cancelar o ano de 

2020.  

1377. Eu não vou colocar a vida dos meus filhos em risco eles não vão voltar em 

setembro se continuar assim meus filhos são tudo de mais precioso que tenho nessa vida 

jamais vou colocar eles em perigoso e podendo perder eles pra sempre por isso eles não 

vão voltar em setembro e sou contra  

1378. Eu não vou leva os meus filhos pra escola não porque essa doença ainda tá muito 

forte aqui na nossa cidade e poriso que não vou leva porque criança eles não sabe se 

direito imagina na escola ela vai querer abraçar beijar chegar perto e isso ninguém vai 

poder brigar com ela entendeu que eles não vão entender em casa não em cada pessoa tem 

um cuidado 

1379. Eu nao vou mandar minha filha pra escola. Mas eu entendo que tem famílias que 

nao tem outra opção por isso acho justo o retorno das atividades escolares. Mas deixando 

livre a opção dos país mandar seus filhos para aula ou não. 

1380. Eu particularmente tenho medo de mandar meu filho para escola,não sei se vai ser 

possível todos fazer o distanciamento e contanto pq são todos crianças.porque eles gostam 

de brincar, ter contato interagiram.  

1381. Eu penso que as aulas devem retornar com quando sair as vacinas contra a 

epidemia e/OU encontrarem a cura, porque antes disso irá aumentar os casos, podendo 

ficar em estado caótico. 

1382. Eu preferia que as aulas fosse ano que vem quando tudo acabar nessa epdemia 

segurança dos nossos filhos e principal. 

1383. Eu que deveria voltar somente no ano que vem porque neste ano não aprenderam 

nada melhor deixar para o ano.  

1384. Eu queria q meus filhos terminasse o ano se diminuisse a doença mais assim nem 

sei e muito preocupado.  

1385. Eu sei muito bem que essa pandemia pegou todos e esse momento está sendo bem 

difícil. 

1386. Eu simplesmente não terminaria este ano presencialmente, talvez aulas remotas 

estilo EaD com algumas atividades, possíveis de serem feitas em casa por quem não tem 

formação acadêmica na área escolar(Mãe/pai/responsável) 

1387. Eu sou a favor do cancelamento do ano letivo 

1388. EU SOU CONTRA A VOLTA AS AULAS NESTE MOMENTO. 

1389. Eu sou contra as aulas , preocupação com as crianças. 



1390. Eu sou XXXX ,mãe da XXXX,estudante da 5° série da escola Municipal XXXX 

,minha filha tem Dislexia e muita dificuldade nas lições do dia a dia,ainda não consegue 

fazer contas de divisão,multiplicação e agora que está conseguindo ler textos,mesmo 

assim necessita de auxílio para leitura. 

1391. Eu tenho a preocupação de que este ano vai estar perdido, e ao mesmo tempo 

penso que se volta as aulas presenciais ,será que estarão seguros ? 

1392. Eu trabalho de casa, faço home office então consigo trabalhar com meu filho junto. 

É muitas vezes caótico, mas na atual situação, vou preferir ficar com ele em casa esse ano. 

Ele tem apenas 3 anos, mas crianças maiores em fase de aprender conteúdo sei que a 

presença é importante para a aprendizagem. Não tenho ainda opinião formada mas por 

enquanto meu filho esse ano ficará em casa para possibilitar que as mães que realmente 

não tem outra opção possam deixar seus filhos na creche com menor aglomeração.  

1393. Eu trabalho E preciso muito levar minha filha para creche, Não tenho ninguém 

para ficar com ela. E pagar não tá sendo fácil, Sei que com essa pandemia e complicado, 

Mas preciso muito. E muitos pais também.  

1394. Eu uma mãe n minha opinião canselaria esse ano voltaria só ano que vem pois são 

muitas criança pra olhar e n a funcionário pra ficar cuidado de quem ta com máscara 

lavando as mao enten termina contaminando criança com saúde esse é minha opinião  

1395. Eu xxxx ainda tenho muito medo por conta da pedemia 

1396. Eu.tenho.medo.de.mandar.na.escola.porque.tenho.uma.crianca.especial 

1397. Existe algum protocolo sanitário que seja eficiente em barrar a transmissão do 

vírus?  

1398. Existe um protocolo seguro para crianças usarem máscara e mão 

compartilhamento de utensílio pedagógico  

1399. Expor às crianças, seus familiares, me expor e à minha família ao vírus.  

1400. Exposição de professores e funcionários ao COVID é minha maior preocupação. 

Estamos no auge da pandemia e em dois meses as coisas ainda não estarão menos intensas 

1401. Faço parte da equipe de Educação Infantil e o retorno me preocupa pois crianças 

pequenas não vão cumprir os protocolos exigidos, não porque não querem e sim porque 

são crianças, não vão conseguir se manter afastados dos amigos, muitos menos dos 

profissionais da educação, uma vez que durante esse retorno precisaram de mais afeto e 

carinho do que nunca. 

1402. Faço parte do conselho de escola e não acho que a escola tenha estrutura para o 

retorno as aulas de maneira adequada 

1403. Falta comando e clareza nas resoluções, o que é combinado hoje torna-se nulo no 

dia seguinte. É preciso mais foco e menos politicagem. 



1404. Falta de aprendizado das matérias do ano corrente, e dificuldade para proceguirem 

no próximo ano 

1405. Falta de espaço,para distanciamento nas escolas,falta de matérias de higiene e de 

pessoas para estar pôr as para ajudar nessa fase ,as escolas publicas não tem estrutura para 

assegurar a saúde dos alunos ,nem um projeto foi passado pra nos pais. 

1406. Falta de funcionários, monitores...sou a favor que esse ano letivo não tivesse 

validade...E a ano que vem começaria novamente e não juntar com o outro  

1407. Falta de governabilidade. Nosso isolamento vai se prolongar devido a condução do 

governo federal 

1408. Falta de material de higiene, falta de testes, falta de pessoal para higienizar os 

ambientes, as crianças muito pequenas não conseguem ficar sem levar objetos ou a mão 

no rosto e boca,as crianças muito pequenas não conseguem manter o distanciamento 

necessário. 

1409. Falta de tempo hábil para todas as matérias, uma vez que o ensino EaD está 

deixando muitas dúvidas, e a falta de maturidade para as crianças nessa fase de manterem 

os protocolos. A volta tem que ser bem pensada e o currículo do próximo ano reavaliado. 

1410. Falta de vacina, crianças mt novas p compreender a falta de aproximação  

1411. Falta infraestrutura pra voltar às aulas bem como para os estudantes estudarem em 

EAD. Situação difícil. Necessário muito diálogo.  

1412. Falta reuniões, transparência e dar voz a população.Uma vez que são nossos filho 

que irão retornar as aulas , nada mais do que justo que ouçam nossa opinião. A grande 

dúvida é : mesmo que seja tomada todas as medidas necessárias , qual a probabilidade de 

nossos filhos contraírem o COVID-19? E quanto as crianças de grupo de risco? E quanto 

aos pais que são grupo de risco que terão suas crianças em contatos com outras? Existem 

muitas questões que precisam ser minunciosamente analisadas antes de retornar a aula. 

Falta envolvimento da população nas decisões da reabertura das escolas. 

1413. Falta tudo na escola, vc acha que vai tem o básico para higiene. 

1414. Faltou a escola CEI XXXXX� 

1415. Fazemos reuniões semanalmente virtuais, não na escola. Caso voltemos a 

trabalhar, mesmo que o procedimento seja com menos alunos, lembrando que são bebês e 

não entendem distânciamento, compartilhando e colocando brinquedos na boca. No meu 

caso pego ônibus lotados e escassos , portanto oferecerei e correrei muito mais risco.  

1416. Fica esse dilema passa ou faz junção. Estou em dúvidas.  

1417. Ficar dentro das salas sem ventilação, as janelas não permite boa circulação de ar. 



1418. Ficar em casa e se proteger do �vírus e estudar muito brincar desenhar e lavar 

toda hora as mãos e passar álcool gel� 

1419. Ficar em casa fazendo matérias e estudando doque correr risco de ir e pegar 

coronavírus fique em casa é o melhor remédio�  

1420. Ficaremos nesse vai e volta ? 

1421. Fico apreensiva em relação ao contato físico que precisamos ter com as crianças 

pois são pequenas e precisam de colo e carinho. 

1422. Fico muito insegura em retornarem as aulas esse ano 

1423. Fico pensando o quão desafiador será o trabalho levando em consideração que só 

veremos uma mesma criança uma única vez na semana, um desafio não só para a escola 

mas tbm para as famílias. E se não seria possível tentarmos retornar com todas as crianças 

que estão no último ano da educação infantil. 

1424. Fico preocupada com a saude das crianças com menos de 11 anos. 

1425. Fico preocupada com a volta as aulas por causa do coronavirus 

1426. Fico preocupada com o. Covid 19 

1427. Fico preocupada os alunos seguerem para próximo ano e não terá aprendido o 

básico. 

1428. Fico preocupada pois criança não vão saber se cuidar ,e dificil para um adulto 

imagina para crianças  

1429. Fico preocupada que com a volta das aulas possa aumentar o número de casos e 

afetar as crianças.  

1430. Fico preocupada se as crianças irão conseguir seguir todos os protocolos como 

distanciamento e higiene . E também se essas várias regras de convivência não vão acabar 

deixando as crianças mais estressadas ao invés de proporcionar um desenvolvimento 

saudável .  

1431. Fico triste com tudo isso.  

1432. Foi determinado o isolamento mundial das pessoas ate que se encontre uma 

solução, no caso uma vacina, até o momento nao se teve uma solução, portanto, 

continuamos a espera e em isolamento. Apenas quando estivermos seguro 100% 

voltaremos a vida normal.  

1433. Foi falado no jornal que as crianças na sala de aula devem ter um metro e meio de 

distancia dos outros, só que como isso vai acontecer sendo que são muitos alunos para 

pouca escola e crianças que estudam na creche que é o caso da minha filha gostam de 

brincar juntos e acredito que isso não vai dar certo. porque do mesmo jeito que tem pais 



preocupados com o corona tem uns que não estão e participam de festas com mais 

pessoas. 

1434. Foi perdido muitos meses 

1435. Foi um ano perdido, então nada mais justo q retoma o ano letivo todo integral. 

Tenho uma filha especial q iria para a primeira série e não a vejo com essa capacidade 

sendo q esse ano não teve um preparo para tal. Uma na outra na terceira série q eu gostaria 

q fosse feito de novo já q ouve toda essa confusão. 

1436. Funcionários no grupo de risco voltarão a trabalhar ainda em 2020? 

1437. Garantir a segurança no não contágio de crianças e profissionais da escola e risco 

de atongir familiares  

1438. Gerará uma paranóia de auto limpeza,e não se terá base para fazer o papel real da 

Educação Infantil com eles, porque pelo nosso PP, temos que explorar todos os ambientes 

da Escola,internos e externos. 

1439. Gostaria de estar ouvindo mais as orientações da gestão da escola, O ponto de 

vista.. 

1440. gostaria de saber como acreche vai se preparar para receber as crianças? 

1441. Gostaria de saber como ficará o ano letivo ? 

1442. Gostaria de saber como pretendem retomar as creches, visto que minha filha 

XXXX tem apenas 1 ano e 7 meses, não pode fazer uso de máscara. Como as professoras 

poderão lidar com os pequenos dessa faixa etária. 

1443. Gostaria de saber porque o meu filho não recebeu nenhuma cesta básica doada 

para escola. Estou sem trabalho, e apenas o que recebemos da escola foi, algumas laranjas, 

maçãs e 12 ovos. Vejo pessoas que não precisam recebendo. 

1444. Gostaria de saber quem está fazendo supletivo esse ano no ano que vem vai passar 

ou terá que fazer de novo. 

1445. Gostaria de saber se é verdade que as aulas não voltará este ano de 2020? 

1446. Gostaria de saber, haverá obrigatoriedade na volta às aulas em Setembro? 

1447. Gostaria de ter certeza de que nossas crianças estarão seguras, durante o retorno as 

aulas.  

1448. Gostaria de ter. por parte dos órgãos públicos. mais orientações sobre a 

organização da Educação Infantil no tacante às atividades mitigadoras que estão sendo 

realizadas pelos professores, e se e como serão computadas estas horas na reposição da 

carga horária. 



1449. Gostaria muito de saber se meu filho irá perder a vaga caso não mande ele para 

escola.E caso ele volte como será feito a contabilização para passar de ano, pois conteúdo 

não terá?Não acho prudente o retorno as aulas, pois é precoce demais por conta dos 

números que só sobem de contaminados e óbitos.Ainda nossa região não mudou de fase e 

nem temos comprovação sobre a contaminação em crianças, o que sabemos que elas são 

transmissores. 

1450. Gostaria muito que de fato as aulas retornasse, pois poderia voltar a trabalhar 

porém, o mais importante no momento é a saúde do meu filho, como ele tem apenas 2 

anos sei que ele não ficará de máscara e muito menos manteria distância dos colegas de 

sala, por este motivo mesmo com o retorno das aulas em Setembro, não sei se eu mandaria 

o meu filho para escola em plena Pandemia. 

1451. Gostaria muito que retornasse as aulas presencial , porém me preocupo por ainda 

não haver um medicamento ou vacina para fim dessa pandemia. 

1452. Gostaria que as aulas presenciais não voltassem esse ano. Nessa escola a minha 

filha acompanha todas as atividades pelo classroom e consegue tirar dúvidas com os 

professores. Está bem organizado. Claro que não é o ideal, faz muita falta a aula 

presencial, mas nesse momento de crise, prefiro que fique dessa forma. 

1453. Gostaria que as aulas retornasse somente ano que vêm 

1454. Gostaria que as crianças do período integral desse ano de 2020 continuassem ano 

que vem em 2021 no período integral. Porque o período integral é muito bom para o 

desenvolvimento da criança. Minha filha senti muita falta da creche Cei XXXX, da 

professora XXXX e dos amiguinhos de classe. Agora que minha filha estava se 

acostumando com a professora não acho justo ano que vem ser meio período com outra 

professora.  

1455. Gostaria que meu filho repetisse a sétima série - ele não está fazendo NADA! 

1456. Gostaria que no proximo ano 2021 as criancas voltasse com o mesmo projeto de 

estudo do ano anterior . 

1457. Gostaria que tudo que for feito seje para melhor atender e ajudar nos estudos e 

aprendizado de nossos filhos 

1458. Gostaria sem que voltassem as aulas presencias mas ao mesmo tempo me 

preocupo pois em casa é dificil manter a disciplina de a criança ficar toda hora 

higienizando as maos imagina na escola que tera os coleguinhas por perto. 

1459. Graças à Deus, minha filha, que esta no 4° F1 teve um ótimo desempenho nos 

estudos on-line. A escola se mostrou empenhada e preparada para essa modalidade de 

ensino a distância. Mas infelizmente sei que essa realidade não é para todos, isso me deixa 

muito angustiada. Acredito que cada escola deva ter a autonomia de avaliar se o ano letivo 

será válido ou não.  



1460. Grande preocupação- caso retorne, mesmo 35%- a doença pode alastrar e não 

termos condições de tratamento em hospitais, por falta de leito ou numa situação pior 

grande índice de mortes. Poderiam continuar atividades pela plataforma nesse ano. 

Próximo ano, já com a vacina - tudo novo! Todos estamos em risco! 

1461. Grata ! 

1462. Gratidão Profunda 

1463. Gratidão. 

1464. Há alguns questionamentos: o que fazer com os alunos que estão solicitando que o 

conteúdo seja avançado; como propiciar o letramento digital dos alunos e seus familiares à 

distância nesse momento; como garantir que os professores (em caso de retorno) afastados 

por motivos de saúde possam não somente participar, mas também não tenham esses dias 

elencados como “falta de qualquer natureza”; a falta de uma legislação que estabeleça o 

que será considerado, mediante ao esforço que estamos fazemos para trazer e manter os 

alunos na plataforma Google Sala de Aula; etc. 

1465. Haverá ainda essa reunião sobre possível retorno na Escola? 

1466. Haverá aumento do número de funcionários na área da limpeza, faxineira, para 

manter os ambientes sempre higienizados? Em algumas escolas considero insuficiente  

1467. Haverá equipamentos de proteção adequados aos funcionários da escola que 

trabalham diretamente com as crianças, tais como luvas , aventais descartável, máscaras, 

etc... 

1468. Haverá monitores suficientes para o auxílio e cumprimentos das normas 

sanitárias? 

1469. Haverá professores que substituirão os de grupo de risco? 

1470. Haverá recursos e condições para se aplicar as rigorosas medidas sanitárias e o 

distanciamento em uma escola com tantos alunos e salas tão cheias? 

1471. Haverá reprovação letivo nesse ano mesmo que minha filha esteja realizando todas 

as tarefas online? 

1472. Haverá tempo suficiente para que o aluno veja toda matéria do ano letivo 

1473. -Haverá um compromisso dos responsáveis quanto ao envio de máscara extra para 

necessidade de troca e higienização das mesmas? 

1474. Higiene dos ambientes da escola, Número de crianças por sala/ambiente, 

distanciamento necessário, uso de máscaras.  

1475. Higiene e cuidados com as crianças e funcionários  



1476. Higiene sanitária  

1477. Hoje em dia e mais fácil até para nós menos favorecidos de recursos financeiro.  

1478. Ideal seria um reforço pra as crianças assim que voltasse as aulas pq aula online é 

só copiar e ninguém aprende copiando... 

1479. importante continuar aulas em casa 

1480. Importante o distanciamento social, as escolas terem um plano de ação em 

biossegurança e as atividades devem ser retomadas.  

1481. Importante voltar alunos que os pais trabalham...pois aqueles que podem devem 

ficar com os filhos em casa. Tambem deve voltar os menorea de 4 anos pois não são 

grupos de risco e eles já estão ficando com babás ou avôs e é mais arriscado ainda do que 

ficar na creche com menos crianca e tomando todas medidas de segurança necessaria. 

1482. Impossível higienizar a escola o tempo todo, e controlar os alunos no 

distanciamento e uso das máscaras.  

1483. Impossível lavar as mãozinhas a quantidade de vezes necessária ! 

1484. Impossível manter isolamento sehlha qual for a graduação 

1485. Impossível recuperar esses meses de pandemia no último quadrimestre de 2020! 

1486. Índice de transmissão está muito alto , Acredito que até setembro não esteja segura 

paea nossos filhos. 

1487. Infelizmente este ano foi um ano difícil pra todos 

1488. Infelizmente muitos pais mandavam as crianças doentes, gripadas para a escola 

antes da pandemia, minha preocupação é de que com o retorno muitas pessoas vão se 

contaminar, já que as crianças transmitem a doença mesmo sem apresentar nenhum 

sintoma, visto que mesmo os adultos transmitem a doença antes de apresentar sintomas 

num prazo de até 14 dias desde a exposição. Mesmo precisando da escola, trabalho em 

uma UTI com pacientes graves por causa da covid 19, acho um erro o retorno este ano, 

caso ocorra meu filho não retornara. 

1489. Infelizmente na idade do meu filho é impossível que exista um distanciamento 

social, sei que a escola preza em cumprir todas as normas de segurança prezando pela 

saúde e bem estar das crianças, queremos que as aulas voltem, ainda temos receio de 

expor nossos filhos, mais penso que evoluirmos para o retorno da normalidade nos trás 

esperança de dias melhores. 

1490. Insegurança quanto ao covid 19 



1491. Inútil dizer a uma criança ñ tira mascara 

1492. Inviavel e perigoso a volta as aulas, so mandarei meus filhos a escola qdo tiver 

uma vacina testada e segura. 

1493. Ir e estudar não é a minha Preculpaçao e saber se ele é vcs vão se cuidar na escola 

pq e muito difícil de muitas crianças se cuidar e tb tem.muitas criança que tem problema 

de saúde então está longe dúvidas sobre esta cituaçao que estamos vivendo  

1494. Ira ter o quarto ano do ensino médio? 

1495. Isolamento das crianças em salas de aula  

1496. Isso é colocar em risco as crianças e também as pessoas mais idosas ou em grau de 

risco que derrepente vai ter contato com as crianças. 

1497. Isso envolve as condições do espaço físico como limpeza, ambientes arejados, 

numero de crianças no refeitório, numero de crianças nas salas. 

1498. Isso realmente é algo para ser pensado e analisado com muita atenção. 

1499. JA ESTAMOS DESDE MARÇO PARADO 

1500. Já estamos praticamente no final do ano acho de muita irresponsabilidade mandar 

as crianças para as escolas esperando deles que eles ( crianças) não toquem em nada não 

tirem as máscaras e cumpram todo o protocolo. Eles não tem noção muito menos 

responsabilidade sobre esse assunto. E coitados dos professores e funcionários das escola 

que vão ficar tentando manter tudo em ordem. A volta das aulas não vai dar certo é 

colocar a vida das crianças dos funcionários e dos familiares de todos em risco.  

1501. Ja que perdeu metade do ano eu acho melhor comecar de novo tudo ano quevem .e 

muito triste tudo isso  

1502. Já vivenciamos outros casos de transmissão de doenças que afetaram uma sala 

toda, como o pé-mão-boca. As crianças não desenvolvam a doença, mas coloquem em 

risco seus cuidadores. 

1503. Jamais colocarei a vida de meus filhos em risco! 

1504. Junção 2020/2021: com a finalidade de ser trabalhado um conteúdo e 

desenvolvimento sociocognitivo que fará com que as crianças não tenham perdas 

significativas (O intuito não é dar uma enxurrada de conteúdos mas sim, desenvolvê-los 

com "sentido à vida", e portando, a base essencial para os anos que estão por vir). 

1505. Levando em conta que mesmo se as aulas voltarem ainda este ano, o que os alunos 

deveriam aprender, não será nem 1/3 do ano todo de aulas. Sou contra a volta as aulas 

presenciais e acredito que deveria começar tudo de novo o ano que vem.  



1506. Levar meus filhos em tempo de pandemia pois até voltar às aulas não sabemos se e 

seguro meus filhos antes já não tinha imunidade só vivia doente imagina agora  

1507. Levar o vírus para casa 

1508. Mãe do XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX AG3A 

1509. Maior preocupação é com a aglomeração entre as crianças pois eles não tem noção 

do que está acontecendo.  

1510. Maior preocupação é com a saúde e bem estar das crianças e 

professores/funcionários 

1511. Maior preocupação será trabalhar com o desconhecido. 

1512. Maior propagação do vírus entre a comunidade escolar e a falta de cuidados com 

as crianças por algumas familias, que as deixarão na escola mesmo doentes.( Fato que 

ocorrem nós anos letivos) 

1513. maior proximidade com a família e escola. 

1514. Mal damos conta de controlar piolhos dentro da escola. Imagine um vírus como 

esse?! 

1515. Mandei atividades que possamos aplicar a elas por idades  

1516. Manteho a higiene de forma rigida na minha casa com minha família, a minha 

preocupação é se alguns pais ñ tiverem a mesma preocupação com higienização igual a 

mim e acabar levando contaminação para a escola, e com relação a alguns adultos, até 

porque andam de ônibus pois realmente precisam trabalhar e andam de ônibus.  

1517. Manter as interações das crianças sem risco de contágio  

1518. Manter atividades a distância  

1519. Manter distanciamento e uso de máscaras em crianças pequenas de 4 ou 5 anos 

será quase impossível; 2- o aumento do número de funcionários para intensificar a 

limpeza ocorrerá? Caso não ocorra, será muito temerária qualquer tentativa de retorno; 3- 

ao final do processo, quando 100% dos alunos estiverem frequentando, como docentes 

irão dar conta de 30 crianças pequenas em suas turmas e ao mesmo tempo manter os 

protocolos sanitários ? 4-Sem possibilidade de uso do playground, sobra pouco ou 

nenhum espaço externo para a prática de atividades pedagógicas em local aberto, na 

maioria das unidades escolares. 5- As unidades mais antigas, que precisam de maior 

manutenção predial e readequações sanitárias, receberão verbas extras para tal realização? 

Ou, pelo menos, serão atendidas prioritariamente pelo CAE, na realização dessas 

reformas? 6- Alguém já pensou na necessidade de discutir, seriamente e enquanto 

sociedade, a diminuição do número de crianças nas turmas principalmente da Educação 



Infantil? 7- Quais mecanismos legais estão sendo pensados em relação aos contratos com 

as terceirizadas, principalmente no que diz respeito às funções desses trabalhadores e na 

obrigatoriedade de participação em treinamentos referentes a protocolos de segurança 

sanitária? 8- Quais mecanismos legais estão sendo pensados para colocar em prática a 

proteção das famílias que não quiserem/ não se sentirem seguras para enviar as crianças 

para a escola , sem serem acionadas judicialmente ou perderem as vagas, mesmo para 

crianças em idade obrigatória?  

1520. Manter isolamento assegurar a saúde dos alunos 

1521. Manter o isolamento entre os alunos assegurar a saúde dos mesmo 

1522. Manutenção do ensino  

1523. Mas a equipe da escola merece parabéns por todos os esforços até o momento . 

1524. Mas elogio a Instituição acima e seus Professores ,Diretores estar fazendo um 

grande trabalho em acolher nós (famílias) de toda forma possível cada um em sua 

dificuldade o suporte desde da preocupação com alimentação dos alunos até os 

ensinamentos na Plataforma. 

1525. Mas estaremos mais preparados. 

1526. Mas eu sinceramento acredito que só é seguro retomar as aulas presencialmente , 

quando de fato os casos da doença diminuir consideravelmente." 

1527. Mas não fazem idéia, da quantia de pessoas que estão falecendo, ficando doentes, 

ou do sofrimento de uma pessoa que precisa se submeter a uma internação. 

1528. Mas sou totalmente contra o retorno das aulas esse ano, por vários motivos, 

primeiro eu tenho duas filhas uma na 2 e a outra na 5 série e as crianças no geral não vão 

fazer o distanciamento e esse retorno com % de aluno do vai servir pra proliferar ainda 

mais essa doença e o ensino está totalmente perdido o ano de 2020, a própria diretoria e 

professoras tem essa consciência e vocês também precisa ter e pensar como se fosse seus 

filhos não pode ter aprovação e muito menos retorno 

1529. Me atrasar na escola  

1530. Me contaminar com o vírus e trazer para dentro da minha casa. 

1531. me preocupa a falta de infraestrutura, a conduta dos docentes e discentes sobre os 

protocolos de segurança de saúde, falta de orientação e efetivas ações por parte da 

secretaria, para o retorno às aulas. 

1532. Me preocupa a volta as aulas porque crianças pequenas entendem muita coisa mas 

é difícil na prática. Como abraçar, pegar na mão. Por isso me preocupa o fato da volta pois 

nunca sabemos toda a rede de contato com outras pessoas infectadas ou não com a qual 



cada criança teve ou ainda terá contato. Eu cuido só de 1 em casa e não é fácil, cuidar de 

30 para ficarem sempre de máscara e sem encostarem uns nos outros será impossível para 

os professores. 

1533. Me preocupa como seguir os protocolos sugeridos para essa faixa etária: distância 

minima, máscaras....evitar aglomeração... evitar partilha de objetos com crianças tão 

pequenas. 

1534. Me preocupa muito com retorno dos alunos, nas escolas, precisamos ter 

consciência do risco de novos casos. Enquanto não encontrarem uma vacina, nossas 

pequenas vidas (nossos filhos), estarão em risco.  

1535. Me preocupa o consciência da população com a gravidade do que estamos 

vivendo; As falas contraditórias do Prefeito e da Secretária de Educação (principalmente 

quando se comprometem em distribuir meios de acesso à população e não o fazem 

plenamente); Me preocupa quantidade de acesso e, principalmente, das respostas dos 

alunos na plataforma e com isso a perturbação dos processos de aprendizagem. 

1536. Me preocupa o excesso de medidas protetivas, que vão tornar o ambiente escolar, 

principalmente na faixas dos 2 anos, muito frias e impessoais, impedindo o 

desenvolvimento social e emocional tão crucial para essa faixa etária. 

1537. Me preocupa o fato de não ter como colocar meus três filhos pra estudar pela 

internet pois estamos sem condições  

1538. Me preocupa o retorno das atividades e as questões de higiene, já que sabemos que 

não temos profissionais da limpeza para suprir tal demanda. Além do distanciamento entre 

as crianças pequenas, principalmente, já que na educação infantil eles brincam juntos e 

interagem o tempo todo, mesmo com poucas crianças é muito complicado lidar com o 

distanciamento. Além disso, como ficará os profissionais da educação, as crianças viram 

em menor quantidade e os profissionais, lembrando que um agrupamento I e II tem mais 

profissionais em sala. 

1539. Me preocupa o retorno de crianças de Ag I e II, não consigo enxergar como manter 

distanciamento com essas crianças, pois precisam muito de afago, colo, contato físico. 

1540. Me preocupa o retorno, pois algumas famílias podem ter tido o Corona Vírus, além 

do fato da criança transmitir e ser assintomática. Temos famílias cujos membros 

trabalham em hospital, e podem colaborar com a transmissão. Outra dúvida se dá em 

torno das comorbidades. 

1541. Me preocupa voltarmos antes de estarmos prontos e gerarmos muitas 

contaminações, preocupo-me com professores e alunos que possam se contaminar com 

essa doença na escola e lavá-la para suas famílias, contaminando parte da população que 

faz parte do grupo de risco que, nesse caso, mesmo cumprindo o isolamento social corre 

grande risco de contaminação. 

1542. Me preocupo com a aprendizagem do meu filho, não está sendo suficiente as 

lições em casa, ele ainda tem muitas limitações . Também se o ano de 2021 será um ano 

normal. 



1543. Me preocupo com a dificuldade, por parte das crianças, de seguirem regras e neste 

caso o controle de contaminação pelo vírus Covid19 não ser eficaz. 

1544. Me preocupo com a higienização e controle da saúde em geral das crianças e 

professores. Sendo um local de frequente contato, aonde não temos controle da onde todos 

circulam e com quantas pessoas têm contato fora da unidade escolar.  

1545. Me preocupo com a possibilidade das crianças serem assintomáticas, mas 

portadoras da COVID-19, passarem o vírus para outras crianças, que contaminadas, 

levariam o vírus pra casa, contaminando cuidadores adultos, que portem co-morbidades e 

saõ grupo de risco, por essa razão, não encaminharei eu filho à escola. O autocuidado, a 

preocupação com a própria saúde e vida, como de nosso familiares está em jogo. Também 

me preocupo com que essas crianças aprendam e sugiro que continuemos em isolamento 

físico, façamos um novo planejamento, agora pensando nas atividades à distância, que 

aborde inclusive esse momento singular. 

1546. Me preocupo com a quantidade de funcionários por criança. Com certeza não 

atende pra acompanhar e fiscalizar se estão tomando as precauções necessárias.  

1547. Me preocupo com a retenção do conteúdo, uma vez que os pais não são 

pedagogos. O stress das crianças frente a tanta cobrança e lições que são mandadas está 

bem elevado.  

1548. Me preocupo com a sai de das crianças eles não vão se preocupar de se protegerem 

pois são crianças  

1549. Me Preocupo com a saúde da minha filha e as demais crianças. Tenho dúvidas 

sobre a organização escolar durante essa pandemia  

1550. me preocupo com a saúde de minha filha mas todos seguindo a norma de higiene e 

cuidados pode sim voltar as aulas 

1551. Me preocupo com a saúde dos profissionais e principalmente das crianças que não 

tem consciência da gravidade do vírus  

1552. Me preocupo com a saúde e bem estar de todos os alunos. 

1553. Me preocupo com a segurança do meu filho  

1554. Me preocupo com a segurança dos profissionais e das crianças. A educação 

infantil tem uma especificidade pois a aprendizagem se dá no coletivo... as atividades são 

coletivas. Valorizamos o encontro diário o brincar. Crianças precisam do acolhimento e do 

toque. 

1555. Me preocupo com a situação atual que estamos vivendo, são muitos casos 

contaminados ao meu redor, inclusive na vizinhança. Tenho medo que com a volta das 

aulas isso possa piorar muito mais já que crianças e adolescentes não respeitam as regras. 

1556. Me preocupo com a volta as aulas esse ano,pois será muito perigoso!! 

Principalmente na educação infantil, sou grupo de risco!! 



1557. Me preocupo com a volta das aulas devido a pandemia tenho muito medo 

1558. Me preocupo com alfabetização, pq as aulas online as crianças não aprende porque 

não temos qualificação pra isso. 

1559. Me preocupo com as crianças de menores. Acho que vai ser difícil eles entenderem 

e fazer o isolamento social nesse momento tão crítico. 

1560. Me preocupo com as crianças na escola nessa pandemia sem que tenha nem uma 

vacina comprovada nem um tratamento eficaz..Vamos se reunir pra que essa pandemia 

acabe logo... 

1561. Me preocupo com as crianças pq não temos um local adequado para dias normais 

de trabalho, quem dirá para um momento como esse de pandemia. Gostaria que 

analisassem essa questão com Muito o carinho e levasse em consideração a realidade de 

cada escola. 

1562. Me preocupo com Contaminação, conteúdo se recupera depois 

1563. Me preocupo com desenvolvimento das crianças... estudo... 

1564. Me preocupo com minha filha e a saúde dela . Minha duvida é as aulas vão voltar 

e como vamos proteger esses crianças elas brincan gostao de abraçar os amiguinhos  

1565. Me preocupo com minha filha que começou esse ano a cursa o primeiro ano e 

tivemos que para por conta do covid e trabalho não tenho como pega a profundo no estudo 

com ela ... 

1566. Me preocupo com minha filha voltar a escola com essa pandemia. Acho perigoso. 

O vírus está se alastrando muito rápido.  

1567. Me preocupo com o aprendizado se estará pronta para o próximo ano 

1568. Me preocupo com o fato das crianças não conseguirem se cuidar sozinhos. O uso 

de máscaras, distanciamento, não tocar nos amigos, isso é demais pra elas. No caso da 

minha filha, que tem três anos, por mais que eu explique a gravidade desse vírus , ela não 

compreende de fato. Mesmo o índice de contaminação das crianças sendo baixo, elas 

podem ser portadoras do vírus, levando para dentro de suas casas, e isso me deixa muito 

temerosa com possibilidade do retorno das aulas esse ano. Como isso funcionaria, de fato? 

1569. Me preocupo com o meu filho e com os dos outros também. Ainda mais aquelas 

crianças que tem imunidade baixa. Criança pequena é inevitável o contato físico. 

1570. Me preocupo com o pouco de desenvolvimento nas aulas online  

1571. Me preocupo com o que vem ainda iss ainda não acabou.  

1572. ME preocupo com o retorno das atividades escolares por medo de meus filhos se 

contaminarem é contaminar outra pessoas, sabemos que esse virus ainda não está instinto 



da nossa Cidade. 

1573. Me preocupo com o retorno das aulas em Setembro, pelo risco de mais 

contaminação do covid -19 e principalmente pela saúde de nossas crianças.  

1574. Me preocupo com o retorno das aulas presenciais tendo em vista os muitos 

desafios a serem resolvidos em pouco tempo como: a estrutura física das salas de aulas, 

onde temos problemas de ventilação e espaço fisico inadequado ao distanciamento 

necessário; protocolos de higiene proteção como uso de máscaras nas crianças pequenas, 

como manter salas e materiais devidamente higienizados, como organizar os momentos de 

entrada, lanche, recreio e saída dos alunos sem aglomerações, como organizar os 

transportes escolares com segurança, como dar condições de aprendizagens dos conteúdos 

em tempo reduzido, como garantir a saúde dos profissionais e seus familiares, assim como 

aos nossos alunos e famílias 

1575. Me preocupo com o retorno das aulas presenciais tendo em vista os muitos 

desafios a serem resolvidos em pouco tempo como: a estrutura física das salas de aulas, 

onde temos problemas de ventilação e espaço fisico inadequado ao distanciamento 

necessário; protocolos de higiene proteção como uso de máscaras nas crianças pequenas, 

como manter salas e materiais devidamente higienizados, como organizar os momentos de 

entrada, lanche, recreio e saída dos alunos sem aglomerações, como organizar os 

transportes escolares com segurança, como dar condições de aprendizagens dos conteúdos 

em tempo reduzido, como garantir a saúde dos profissionais e seus familiares, assim como 

aos nossos alunos e famílias 

1576. Me preocupo com o retorno dos bebês, visto que não há condições de usarem 

máscaras e é inviável não termos contato pegando no colo, entre eles e em situações de 

higiene.  

1577. Me preocupo com o retorno por causa dessa pandemia... Pois a gente querendo ou 

nao correm risco nossas crianças... Ano que vem estaremos fazendo tudo do zero para 

melhor aprendizagem 

1578. Me preocupo com os alunos que tem dificuldades de aprendizado, ou em passarem 

de ano sem aprenderem o que pra eles e de muita importância para os próximos anos 

letivos.  

1579. Me preocupo com os saberes não adquiridos para a sequencia nos estudos do 

ensino médio, caso seja dado por encerrado o 9o ano em 2020. 

1580. Me preocupo com retorno das aulas, pois acho que eles como crianças não vão 

conseguir cumprir as exigências, como uso contínuo da máscara, não ficarem 

aglomerados,sem o contato físico, sem compartilhar objetos...que para eles se torna uma 

coisa natural. 

1581. Me preocupo em como conseguir com que as crianças pequenas mantenham 

distância uma das outras. Me preocupo em como conseguir que elas usem máscaras. Me 

preocupo com a higiene. Manuseio de brinquedos que ainda é comum ir à boca. Horário 

do repouso onde o colchonete é colocado um do ladinho do outro.  



1582. Me preocupo em como dar conta das questões sanitárias e de distanciamento entre 

as crianças quando retornar às aulas. Precisaremos de uma rede interssetorial muito bem 

estruturado e atuante. 

1583. Me preocupo em saber se a minha filha terá condições de ir para o sexto ano em 

2021 

1584. Me preocupo muito com a educação e o desenvolvimento do meu filho,mais me 

preocupo mais com a saúde e o bem estar dele,mais devemos ter todos os cuidados 

possíveis para um retorno seguro para o bem de todas as crianças! 

1585. Me preocupo muito com alfabetização do meu filho.como vai ser retorno e 

cuidado com os alunos. 

1586. Me preocupo muito com as crianças q não ficam com o distanciamento social e 

tem contato com os avós 

1587. Me preocupo muito com essa pandemia, tenho medo por minha filha porque ela já 

tem uma doença pré existente. 

1588. Me preocupo muito com o retorno as aulas esse ano porque sabemos que os alunos 

não vão usar máscara e álcool gel o tempo todo e nem vão manter o distanciamento. E 

professores e direção da escola serão responsabilizados pela saúde dos alunos então na 

minha opinião para o bem de todos os alunos devem ficar em casa. 

1589. me preocupo muito em mandar meu filho para a escola nesse momento tão 

complicado de pandemia 

1590. Me preocupo nesse momento com a saúde de todos  

1591. Me preocupo o quanto será contabilizado e valorizado o trabalho desempenhado 

via ferramentas digitais, apostilas e outros até então. 

1592. Me preocupo pela saúde dos alunos principalmente a minha filha que tem asma  

1593. Me preocupo que as crianças não aprendam o que deveria terem aprendido até o 

momento. Mais acredito que tenha que continuar a vida e a escola é muito importante no 

desenvolvimento da criança.  

1594. Me preocupo que os alunos se contaminem...com retorno das aulas  

1595. Me preocupo se caso voltar às aulas presenciais possa aumentar o número de casos 

a covid-19. 

1596. Me preocupo, pq acho que há um risco muito grande ainda, não só para as crianças 

e seus familiares, mas também para os profissionais e seus familiares. Me preocupo pq 

acho que o rodízio não favorece condições mínimas de aprendizagem para as crianças, e o 

prejuízo futuro será imenso, especialmente para as crianças do CICLO de letramento. Não 

houve trabalho com as crianças dos 1os anos, o que considero irrecuperável esse ano. 



1597. Me preocupo,pq as crianças ten dificuldades em usar máscara, nao concordo a 

retomada esse ano das aulas pois nao tem vacina.Preferio que continue assim até ter 

vacina. 

1598. Me preocupou com o retorno devido a essa pandemia e tbm com as professoras 

por que elas também tem que se cuidar 

1599. Me preucupo muito por voltar agora as atividades presencias 

1600. Me preucupo pois meu filho tem 6 anos e ele nao sabe se cuidar ainda. Me 

preucupo muito pois temos muitas sobre esse virus . 

1601. Me recuso a mandar minha pequena e expor elas aos riscos. 

1602. Me sinto insegura com a volta as aulas,com medidas de proteção, correndo risco 

ao vírus no trajeto de casa para a escola e na minha opinião as crianças não irão aguentar a 

ficar com máscara em um certo período e sem levar as mãos ao rosto fora a distância que 

tem que ter umas das outras, sendo crianças pequenas as mais dificeis de conseguir 

isso,muitos pais estão trabalhando e seguindo as regras na empresa pra não pegarem o 

vírus e mesmo assim acabam pegando imagine entre as crianças,acho que do Jeito que 

está, tendo aulas online é o melhor!!!!! 

1603. Mediante a situação do país e o própria falta de estrutura da rede municipal em 

relação as aulas on line 

1604. Médicos e autoridades não tem certeza sobre a doença ou sobre a eficiência dos 

protocolos. Pessoas resistem a usar uma simples máscara. Os pais precisam trabalhar e 

deixar as crianças na escola com revezamento de dias não vai adiantar. Os funcionários e 

professores estarão expostos a todos os alunos. Minha filha só volta pra escola quando 

tiver vacina. O poder público tem que disponibilizar a todas as crianças aulas on line, por 

rádio ou tv e orientações à distância para minimizar os prejuízos pedagógicos. Acho que 

as crianças devem ser aprovadas e nos próximos anos devemos tentar revisar o que pode 

não ter sido dado. 

1605. Medidas de limpeza e higiene tem que ser mais constantes, pois as crianças 

engatinham e levam tudo à boca. Brinquedos tem que ser higienizados todos os dias. 

1606. Medo da contaminação. 

1607. Medo da defasagem de aprendizado e da contaminação  

1608. Medo das crianças serem contaminadas medo  

1609. Medo das crianças serer pregudicada futuramente por perder esse ano de escola 

1610. Medo de contaminação  



1611. Medo de pegar a doença  

1612. Medo de voltar às aulas e meus filhos serem contaminados.. melhor deixar para o 

ano que vem 

1613. Medo do contágio 

1614. Medo do contágio! Como saberão que nao vao se contaminar sao crianças de 3 

anos e meio a 5 anos e 11meses e 29 dias ? Se mesmo em casa eu como mãe nao deixo 

meu filho sair pra canto nenhum com meso dele pegar esse vírus..ja basta o pai ter que sair 

para trabalhar. Só me sentirei segura quando tiver vacina. 

1615. Medo...será que e necesario nessa altura por 3 meses 

1616. Melhor continuar com as aulas via online. 

1617. Melhor meus filhos vivos 

1618. melhor retonar Ano que vem. 

1619. Melhorar as regras de distânciamento e condutas sanitárias para evitar ao máximo 

o risco de contágio. 

1620. Mesmo a escola tendo todos os cuidados ainda há a possibilidade de pegar o vírus, 

assim a criança acaba passando para as pessoas vulneráveis que estão em casa, vai haver 

muitos riscos para nossos filhos 

1621. Mesmo a escola tendo todos os cuidados necessários ainda haverá a possibilidade 

de contaminação, ainda sim passando para os membros da família, assim colocando em 

risco a todos, nossas crianças estão vulneráveis.  

1622. Mesmo com os protocolos de segurança recomendados, acredito que seja arriscado 

colocar as crianças e profissionais em contato durante a fase de contágio alto em que 

estamos atualmente. Nada indica, verificando os números divulgados pela própria PMC, 

que a curva de contágio entrará em declínio daqui (final de julho) até setembro, dentro dos 

níveis tidos pelas autoridades médicas como seguros. 

1623. Mesmo com todas as medidas de higiene, meu filho tem apenas 6 anos e não tem a 

noção de distanciamento social, uso frequente da máscara, higiene das mãos, não tocar nos 

olhos ou em alguma parte do rosto. Não tocar na máscara. Até minha filha de 11 anos, não 

acredito que seja capaz de ter tanto cuidado pra evitar a contaminação.  

1624. Mesmo com todas as medidas de segurança o retorno as aulas é inviável e um 

enorme risco para a saúde de todos, pois as crianças pequenas não usam máscaras o tempo 

todo e não há como garantir a segurança sanitária visto que nem todas as famílias estão 

preocupadas com a pandemia e muito menos tomando as medidas de 

prevenção/disseminação viral. Além do mais existem pessoas assintomáticas. Quem 

garante que não irão infectadas pra aula e lá disseminarao o vírus para pessoas que possam 



e pegar e morrer? 

1625. Mesmo com todas as precauções com a higiene, distanciamento, revezamento é 

impossível que crianças tão pequenas ( entre 3 a 5 anos), não se toquem, não se 

aproximem, não coloquem objetos na boca,cocem os olhos, enfim são crianças pequenas 

que podem se contaminar e contaminar,a educação infantil não está preparada para 

enfrentar está situação terrível de enfermidade,protejam as crianças,os pais,os avós, os 

professores,os funcionários,a comunidade, enfim a vida.Estamos no pico da 

pandemia,sem vacina e sem conscientização da maioria do perigo que estamos 

vivendo.Respeitem a vida. 

1626. Mesmo com todo cuidado e medidas de segurança que serão empregadas é seguro 

para os bebês e profissionais voltarem ao ambiente escolar? 

1627. Mesmo com todos os protocolos de segurança sanitária, eu sou contra a volta as 

aulas, pois crianças, se esquecem que devem manter distanciamento, elas tem as 

brincadeiras de correr e pegar, e com certeza irão retirar a mascara, tossir próximo ao 

coleguinha, dividir o lanche, tomar na mesma garrafa e etc. Entendo o esforço dos 

educadores nesse momento mas acredito que ano que vem se houver menos reuniões de 

professores pra "N" assuntos conseguiremos ter uma melhora no desempenho dos alunos. 

1628. Mesmo com todos os protocolos de segurança, acredito que haverá um risco muito 

grande a nós professoras e nossos familiares, além de aumentar o risco dos nossos alunos, 

que por viverem em um bairro de baixa renda não tem acesso às informações necessárias 

para se prevenirem fora do âmbito escolar e podem nos transmitir mesmo sem saber. 

1629. Mesmo com todos os protocolos de segurança, com crianças pequenas é muito 

difícil garantir a higienização correta e uso de máscaras. 

1630. Mesmo com uma redução do número de alunos num possível retorno, o risco à 

saúde é muito grande. Estamos lidando com vidas, bem maior protegido juridicamente.  

1631. Mesmo entendendo a importância do retorno para crianças que estão em risco em 

suas casas, tenho consciência que na educ. infantil exigir das crianças o afastamento é uma 

violência, por isso acho que o retorno não pode ser obrigatório na ed. infantil, os pais que 

acreditam que suas cças então bem cuidadas e fora de riscos (fome, maus tratos e etc.) 

devem ser respeitados e a escola deve garantir sua vaga para 2021. Lembrando que a 

educação infantil é de extrema importância para a formação de cidadãos críticos e 

criativos; sensíveis, coletivos e humanizados, mas não configura uma base ou etapa para o 

ano seguinte não é problema garantir a vaga de quem preferir permanecer em casa, assim 

como o ano pode ser encerrado em 2020 e ter janeiro respeitado como período de férias e 

dando tempo para obtermos mais certezas e até uma vacina. 

1632. Mesmo porquê as crianças nesta idade não sabem manter a distância necessária e 

escolas não estão preparadas para esta volta as aulas. 

1633. Mesmo que a escola volte presencial, meu filho não voltará, pois tem problemas 

respiratórios prefiro que perca um pouco em atividades escolares mais depois com saúde 



preservada se recuperará 

1634. Mesmo que as aulas retornem. 

1635. Mesmo que as aulas voltem meu filho não irá 

1636. Mesmo que às crianças tomem todos os devidos cuidados tem a insegurança...ex: 

minha filha sempre chegava em casa com escova e pasta dente trocada, dizia que comia 

pastas dos outros amiguinhos. 

1637. Mesmo que todos os protocolos sanitários sejam cumpridos nas escolas, o que 

acredito não ser possível devido a infraestrutura de cada unidade escolar e falta de pessoal, 

os profissionais acabam se tornando vetores de transmissão para seus familiares. As 

crianças - de todas as idades - vão ter muita dificuldade para não tocar, abraçar, brincar, se 

aproximar de seus professores, etc.; e os profissionais acabarão se tornando a policia 

sanitária da escola, cuidar para manterem o distanciamento e os cuidados. A volta as aulas 

significa que cada criança frequentará a escola cerca de uma ou no máximo duas vezes na 

semana e tento entender qual a eficácia desse retorno para o aprendizado escolar. É 

melhor assumirmos que perdemos 2020. 

1638. Mesmo que volte as aulas meu filho não retorna 

1639. Mesmo sendo em Setembro 

1640. Mesmo tendo cuidados necessários, sabemos que crianças e adolescentes não vão 

respeitar o distanciamento e a devida prevenção pra ir pra escola. Prefiro que ano letivo 

seja repetida ano 2021. 

1641. Mesmo tentando voltar ao "normal", não dá para negar a existência do vírus e a 

probabilidade de sua disseminação. Mesmo a escola se equipando e tomando e ensinando 

todos os cuidados, quando o aluno sai da escola, ele não encontra os mesmos cuidados. 

1642. Meu bebê tem bronquite expor ele a essa volta sem certezas e em meio a pandemia 

acho muito risco 

1643. Meu filho ainda é pequeno ele e seus colegas não conseguiram seguir protocolos 

de higiene. 

1644. Meu filho assim como todos os alunos, não aprender nada,e no futuro vai ser sim, 

prejudicado. 

1645. Meu filho completou 6 anos e próximo ano precisa entrar pra 1série... espero que 

não tenha perdido esse ano 

1646. Meu filho de 2 anos não tem condições de seguir as regras sanitárias e não deve 

ser privado de interagir com adultos e crianças de maneira que afete seu desenvolvimento 

global! 



1647. Meu filho é asmático e tenho muito medo desta volta as aulas 

1648. Meu filho é asmático, estou fazendo o máximo pra ele finalizar todas as tarefas 

enviadas ! Porque sei que se as aulas voltarem assim ele estará correndo risco  

1649. Meu filho é autista e não consegue usar máscara, penso que o risco é muito alto de 

ficar num ambiente com tantas outras pessoas por horas seguidas sem usar a máscara  

1650. Meu filho é deficiente auditivo e muito impulsivo jamais que ele vai conseguir 

ficar com uma máscara das 6 da manhã até o meio dia jamais ele vai conseguir ver os 

amiguinhos dele e vai deixa ir lá de abraça de cumprimenta eu sou contra o retorno das 

aulas pois é favorável que se perda um ano letivo do que uma vida de uma criança,eu acho 

que esse retorno às aulas é uma ideia tosca burra e sem noção. 

1651. Meu filho é dessa escola, onde já vi muitas outras criancas, lindas mais ainda 

frágeis a esse vírus. Eu sou totalmente contra a volta as aulas, Vamos esperar, já 

esperamos tanto né porque não esperar mais um pouco? São crianças! O futuro da nossa 

geração. Quero que vocês entendam que tem crianças que ainda não tem noção que vai ter 

que fica longe do amiguinho, que vai ter que lava a mãozinha mais algumas vezes ao dia. 

Então sim eu sou contra. Vamos manter eles em casa ate início de 2021, aí vamos ver a 

situação. Se até Setembro de 2020 tudo estiver normalizado não vejo problema em voltar 

as aulas, mais acredito que algumas mães assim como eu, não vai mandar seus filhos para 

a creche, ainda mais se tiver alguém pra cuidar em casa.  

1652. Meu filho e do grupo de risco aliás todos aqui me casa temos bronquite e 

asma..Meu medo da volta as aulas e esse..pois o vírus tá aí.. 

1653. Meu filho é especial e do grupo de risco para o coronavirus. Posso não mandar-lo 

para a escola esse ano? 

1654. Meu filho é grupo de risco, enquanto não for seguro ele não volta 

1655. Meu filho e pequeno não sabe ainda direto como fica na escolas com.outros alunos 

todos juntos não dá pra manda em quanto não tiver uma vacina não vou colocar a vida do 

meu filho em risco  

1656. Meu filho é pequeno não tenho a intenção de mandar para a escola esse ano a não 

ser q a escola mim tranquilize sobre essa situação... 

1657. Meu filho e repente, e não sei ,se ele conseguiria o resto do ano letivo 

1658. Meu filho e transplantado meu e do e voltar às aulas e ele por ser de imunidade 

baixa ele contrair essa doença, porque não tem como na escola manter o distanciamento 

dos alunos  

1659. Meu filho é um bebê de 1 ano impossível se cuidar sozinho.  

1660. Meu filho está aprendendo muito bem em casa. Está fazendo as lições dos livros, 

do app, enfim, está tendo um bom proveito. Tudo o que as professoras passam ele faz. Em 



vários países existem ensino a distância e funciona, eu mesma já fiz vários cursos a 

distância e hj trabalho na área sem problemas. Acredito no ensino a distância e vejo que 

meu filho está mais focado do que na sala de aula. 

1661. Meu filho está muito bem, fazendo MUITO mais em casa do que na escola, está 

com conteúdo em dia, ele passa concerteza pro próximo ano letivo sabendo as matérias... 

1662. Meu filho esta no 1 ano do ensino fundamental ,vai ser muito difícil pra ele fazer o 

2 ano o ano que vem quero muito que ele faça a 1. Novamente não deveriam passar 

nenhum aluno esse ano . 

1663. Meu filho está no 2°ano e acho que é muito dificil que com a idade deles sejam 

capazes de manter o distanciamento dos demais colegas. Ficarem de máscaras e se 

protegerem adequadamente. 

1664. meu filho esta no agrupamento III. acredito que eu estou me esforçando em casa 

para q ano q vem ele inicie a primeira serie... nao acho apto retorno neste momento 

1665. Meu filho está no grupo de risco por ter bronquite  

1666. Meu filho está no grupo de risco, então tenho medo de mandar pra escola esse ano. 

Mas como ele começou a estudar com 6 anos não acho que esse ano seria um ano perdido! 

Esse ano tem que contar como ano concluído e no ano que vem ser revisado pontos 

importantes dos estudo do ano anterior. Espero que decidam algo que os alunos possam 

acompanhar e os pai consigam ajudar.  

1667. Meu filho está tendo aulas online e está conseguindo acompanhar. Prefiro que ele 

termine esse ano em casa. Espero que no inicio do próximo ano tenhamos uma vacina. 

1668. Meu filho estará seguro na creche. As professoras cuidam muito bem das crianças, 

ele chora querendo ir para creche. Apesar de receber as atividades por Whatsapp não é a 

mesma coisa ele quer as professoras. Eu confio na direção e nas medidas de retorno 

apresentada aos pais por Whatsapp.  

1669. Meu filho estuda no 3 ano não concordo com a volta presencial pois eles são 

crianças e não sabem lidar com distanciamento e concordo que em 2021 seja mais forçado 

o ensino para recuperar 2020 

1670. Meu filho estuda no XXXXXX XXXX e desde já ,sou totalmente contra ao 

retorno as aulas este ano. Ed infantil não tem maturidade de voltar e cumprir as regras 

necessarias ! 

1671. Meu filho faz 5 anos em outubro ainda não alfabetizado. Vai ser mais difícil mas 

não impossível ano que vem. Porém será preciso rever alguns conceitos da maneira de 

aplicar isso 

1672. Meu filho faz tratamento de asma e já tem 5 anos, acredito que esse ano ele não 

estará pronto para ir para o 1° ano, por isso deve cursar novamente o ano que vem o 

Agrupamento 3. 



1673. Meu filho interage aqui em casa . 

1674. Meu filho irá para o primeiro ano em 2021 mesmo não tendo frequentado o 

agrupamento 3? 

1675. Meu filho já ficou internado com Bronquiolite aguda com 1 mês e meio de vida 

não quero passar por isso de novo 

1676. Meu filho já pegou o covid 19, é aí ele tá imune ou não? 

1677. Meu filho ñ voltará a escola enquanto td estiver resolvido com essa epidemia da 

covid 

1678. Meu filho não consegui fazer nada com nos 

1679. Meu filho não está alfabetizado ,tô me esforçando não acho certo ele ir p 2 ano 

sem saber nada 

1680. Meu filho não usa máscara tem fobia. Não quero meu filho trazendo vírus para 

seus avós.  

1681. Meu filho perdeu o último ano então pra mim importante nesse momento é a 

prevenção, penso que ano que vem seje tudo normal para que ele faça do inicio ao fim o 

nono ano. 

1682. Meu filho se chama XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX ele está no 

último ano de pré e não acho certo ele voltar esse ano porque são crianças muito pequenas 

e não conseguem respeitar as novas normas de higiene prefiro ele comigo em casa e 

seguro. 

1683. Meu filho só volta cm a vacina,n acho q devemos arriscar enquanto tiver a 

convid19 

1684. Meu filho tem 2 anos como que ele vai se cuidar na escola,por mais que as 

professoras dele cuida, mais não tem só ele ,tem outras crianças também, não sei se os 

pais estão cuidando deles da mesma forma que estou cuidando da minha saúde e do meu 

bebê 

1685. Meu filho tem 2 anos e 4 meses e não tem noção de higiene. Sendo assim, terá 

maior probabilidade em se contaminar com Covid-19. Os protocolos estabelecidos não 

serão eficaz para idade dele! 

1686. Meu filho tem 2 anos e não consegue fazer distanciamento social, além disso não 

acho que é seguro enviá -lo. Por esse motivo mesmo que as aulas retornem ele não 

voltará.  

1687. Meu filho tem 3 anos de idade, e crianças dessa idade não tem a consciência para 

ter o distanciamento social que é pedido, depois disso ele precisará ter contato com os 

avós para eu trabalhar, já que estava em fase de adaptação na escola, e os avós são do 

grupo de risco. Sendo assim, acredito que enquanto não tiver a vacina, seja arriscado a 



volta as aulas para esta faixa etária. 

1688. Meu filho tem 3 anos ele não vai ter maturidade pra entender que não pode abraçar 

os amigos da escola 

1689. Meu filho tem 4 anos...é uma idade que não ser a tão necessário o retorno as 

aulas...Campinas está no nível vermelho da pandemia.....acho perigoso.... 

1690. Meu filho tem 4 para 5 anos e ele não aguenta mais ficar em casa. 

1691. Meu filho tem 6 anos, ainda está no agrupamento III, e como não trabalho fora, 

minha opção seria mantê-lo em casa enquanto não livre vacina para a pandemia em 

andamento, uma vez que é difícil conter crianças nessa faixa etária 

1692. Meu filho tem apenas 2 anos, então não faz tanta diferença concluir ou não o ano 

escolar esse ano. 

1693. Meu filho tem as plaquetas baixa(baixa imunidade) 

1694. Meu filho tem asma mesmo assim vai ser obrigatório ele ir a escola 

1695. Meu filho tem aula online é provas,está um pouco estressante porém estamos 

indo,não me sinto segue mandando p meu filho p aula presencial pois ainda está muito 

incerto,são crianças que não consegue ficar com máscara.Imagina não abraçar os amigos 

as professoras, não sei se a outra família se cuidou tenho muito medo. 

1696. Meu filho tem dificuldade em acompanhar e eu como mãe tento mais não tenho o 

preparo preciso pra ajuda lo, estou com muita dificuldade 

1697. Meu filho tem espectro autista e não usa máscara, tenho preocupação com a saúde 

dele. 

1698. Meu filho tem necessidades especiais, acho que a questão da prevenção álcool gel 

e máscaras teremos dificuldades em mantê-lo constantemente em uso em período de aula. 

1699. Meu filho tem problemas respiratórios não tenho interesse que ele volte enquanto 

não tenha uma vacina. 

1700. Meu filho tem renite alérgica 

1701. Meu filho tem uma renite alergica .muito forte .ele entra na área de risco 

1702. Meu irmão faz parte do grupo de risco, não é seguro. Não tem como recuperar o 

ano todo em alguns meses. Esse ano deve ser anulado e cursado em 2021 

1703. Meu maior medo é voltar as aulas e as crianças serem infectadas e nós perder 

nossos filhos. 



1704. Meu marido trabalha fora, com outras pessoas tomando todo o cuidado sanitário. 

Se minha filha volta a escola e ocorre o contágio, coloco de forma indireta, os 

companheiros de empresa do meu marido em risco também (ainda maior se minha filha 

não apresentar sintomas). E mesmo se meu marido trabalhasse em casa, nos isolariamos 

do resto da família, uma vez que não sabemos de fato se estamos saudáveis ou não.  

1705. Meu medo e uns dos meus filhos pegar coronaviros a volta na escola 

1706. Meu medo pelo retorno é meu filho pegar a doença por conta dele ser pequeno e 

não entender que tem que ficar em distanciamento. Está sendo complicado para trabalhar, 

mas infelizmente no cenário que se encontra eu não teria coragem de mandar ele pra a 

escola 

1707. Meu pai faleceu com Covid 19, minha ficou 10 dias hospitalizada, meus irmãos e 

sobrinhas tiveram covid19 e agora está convalescendo minha sobrinha de 11 anos, que 

tem asma, ela teve muito mal! O perigo é muito grande e atinge as famílias! Não se pode 

arriscar com Pandemia! Perdi meu bisavô na gripe espanhola e meu pai.i na covid 19! 

Tragédias! 

1708. Meu pai morreu de corona vírus faz um mês não quero perder mais ninguém da 

minha família por causa desse vírus 

1709. Meu ponto de vista é que crianças não deve retorna as creche elas não entende 

muito as coisas não vão querer ficar toda hora com máscara e nem longe do amiguinho 

sem dividir os brinquedos 

1710. Meu questionamento é sobre como manter o distanciamento social com crianças 

de 4 e 5 anos? 

1711. Meus filhos ficarem doentes 

1712. Meus filhos nao aprederam nada esse ano, por mais q eu veja a dedicação dos 

prefessores infelizmente nao é sificiente, eu tenho pouca escolaridade e apenas um celular 

para 3 filhos então ja imagina a qualidade de ensino aqui, né!? Prefiro q cancelem esse 

ano. 

1713. Meus filhos não conseguem se organizar no uso das máscaras 

1714. Meus filhos sao alergico e tem asma quais os cuidados que a escola tera 

com.retorno deles 

1715. Meus filhos são da área de risco,e não vou mandar eles. Eles vão perder a vaga?? 

1716. Meus filhos são do grupo de risco ! Não tem como voltar às aulas ,porém além dos 

meus com certeza tem outras crianças! Não concordo com divisão de alunos p ir a escola 

,melhor deixar como está ,e ter outra forma de recuperar esse ano de 2020!  

1717. Meus filhos sao do grupo de risco nao ha como voltar com segurança nas escolas 

principalmente repor aulas perdidas 



1718. Meus filhos tem bronquite asmática como posso mandalos pra escola se ainda não 

tem uma vasina o Brasil só aumenta o número de mortos e infectados meus filhos não irão 

pra Escola  

1719. Meus meninos não retornaram as aula em 2020 pois com esse disseminação do 

vírus eles ficam muitos juntos não gosto dessa ideia 

1720. Mim preocupo muito com essa pandemia em que estamos vivendo, sei que nao e 

facil!mais como criança e, nem sempre estao com as maos higienizadas, e acaba com a 

mao na boca passando no rosto ou ate coçando os olhinhos eu mim preocupo muito com 

isso em questao a volta das aulas porque sao tantas crianças juntas. 

 

 

 

1721. Minha duhida é em relação as atividades que estao sendo mandadas pelo app e se 

essas agividades seram tomadas como notas ou nao..e como sera feita caso voltem as 

aulas em questao dos alunos ( questao de seguranca com a saude) 

1722. minha dúvida é a segurança de alunos que não tem responsabilidade em manter o 

isolamento e o compartilhamento de material para lanches merendas vai ser individual  

1723. Minha dúvida é como as crianças vão conseguir manter um distanciamento em 

sala de aula, brincar com os coleguinhas sem ter uma aproximação ou até mesmo um 

abraço? Minha preocupação é si a professora ou um aluno se contaminar com o covid 19 e 

precisar se isolar? Todos que tiveram contato com essa pessoa vão precisar se insolar? Vai 

ter uma outra professora a disposição para substituí-la?  

1724. Minha dúvida é como vai proceder as aulas . 

1725. MINHA DUVIDA É EM RELAÇÃO A CONCLUSÃO DO ANO LETIVO 

1726. Minha dúvida é quanto ao meu filho autista, existe algum plano para o retorno? 

1727. Minha dúvida e se as crianças vão ficar de máscara e o distanciamento vão 

acontecer,E eu me preocupo se meu filho vai estar seguro na creche. 

1728. Minha dúvida é se se minha filha vai fazer o 5 ano novamente ou se vai direto pro 

6 ano. Acredito q o melhor seria fazer o 5 ano e seguir. Só terei tranquilidade qdo for 

criada a vacina. 

1729. Minha dúvida é se vamos passar de ano e minha preocupação é que tô com medo 

de ir pra escola mesmo com todos cuidados o vírus é inviável  



1730. Minha dúvida e sobre se vai mesmo volta as aulas em setembro 

1731. minha dúvida é somente a segurança da saúde das crianças . 

1732. Minha dúvida é...Caso haja esse retorno e eu não mandar meus filhos para escola 

estarei amparada legalmente? Caracterizará abandono? Existe alguma Lei que nos 

respalde em casos de pandemias ou teremos que utilizar as brechas das próprias Leis 

existentes? 

1733. Minha duvida em relação às voltas as aulas em Setembro.como estar a a pandemia. 

Agora quanto ao aprendizado, fica difícil ser avaliados.como os alunos são diferentes .uns 

tem facilidades de aprender agora outros não  

1734. Minha dúvida seria a seguranças das criança tbm dos funcionários quanto a saúde 

de todos!!! 

1735. Minha duvida") e sei.. As crianca vouta, pra escola e pega oq Vai aconteceu?! E 

minha ("Preuculpacao") e de meus filhos c vontaminado e nao pose fazer nada. Pq eu 

aceitei ele I pra escola prefiro deixa meu filhos em casa sem aula do que meu filhos vouta, 

pra escola e pega essa doenca......  

1736. Minha filha XXX XXXXXXX, ano de 2021 iria iniciar seu 1 ano primeira seria 

gostaria de saber como fazer para ela ir e como matricula_la ,pois já ensinei ela a ler e já 

sabe um pouco 

1737. Minha filha assim como td nos tivemos a doença e nem tds tiveram sintomas, não 

vou me arriscar q ela pegue novamente já q sei q os assintomáticos podem transmitir e não 

sabemos quem tem e quem não tem. A plataforma sala de aula eh muito boa e deveria 

continuar assim até td se normalizar por completo, sair pra trabalhar eh uma necessidade 

mais pra ir a escola tendo as condições de poder fazer através do Google sala de aula não 

acho q seja necessário  

1738. Minha filha de 4 anos não vai conseguir se previnir contra o covid e nenhum outro 

aluno. Minha filha não volta às aulas no ano de 2020. 

1739. Minha filha de 6 anos não consegue ficar de máscara o tempo todo ... como será 

pra ela se prevenir na escola 

1740. Minha filha é do grupo de risco. Não tenho coragem de envia lá sem a vacina. 

1741. Minha filha e especial e não tem noção de como se cuidar para evitar contrair o 

vírus. Prefiro que reprove mas continue saudável.  

1742. Minha filha é uma bebê de 1 ano...e ela coloca a mão no chão e na boca e em tudo 

e nao usa máscara nem sabe usar álcool gel ou lavar ainda...entao nao me sinto segura em 

ela voltar e também como ela é uma bebê não vejo necessidade visto que está segura e não 

vai perder o ano letivo. 



 

1743. Minha filha esta no primeiro ano. Me preocupa muito o inicio da alfabetização.  

1744. Minha filha iria para o ensino fundamental no ano que vem. Acredito que no caso 

dela em particular seria ruim permanecer mais um ano na educação infantil mais um ano. 

Pois ela fará 7 em maio do ano que vem e ela é muito desenvolta em vários aspectos, ficar 

na educação infantil seria um atraso para ela. Mas também acredito que não é o caso de 

todas as crianças, o melhor seria que pudesse ver caso a caso de cada criança discutido 

entre família e equipe pedagógica.  

1745. Minha filha não consegue fazer as tarefas,são muitas questões  

1746. Minha filha não tem total condições de seguir as regras sanitárias o tempo td no 

espaço escolar e acredito que, da forma como estão sendo elaborado aos protocolos de 

retorno, não será saudável emocionalmente para nenhuma criança esse retorno (no sentido 

das interações entre crianças, entre adultos e crianças, etc). Não há pq colocar ambos em 

risco nesse momento. 

1747. Minha filha não vai a escola pelo motivo do vírus está se alastrando 

1748. Minha filha não vai voltar esse ano ,e não quero que ela perde a vaga 

1749. Minha filha não volta enquanto não tiver uma vacina para a imunização desse 

vírus, pq ela é do grupo de risco. 

1750. Minha filha não volta pra escola este ano nem por decreto 

1751. Minha filha não voltará à escola este ano, independentemente de qualquer decisão 

governamental. A vida e a saúde de todos estão acima de quaisquer decisões temerárias. 

1752. Minha filha precisa aprender a ler e escrever. Isto deve ser prioridade e agora mais 

do que nunca pois tivemos um ano perdido infelizmente. 

1753. Minha filha segue fazendo as atividades passadas pela prof mais já falou q não está 

aprendendo nada assim então acho qmelhor ano q vem associar os anos grato 

1754. Minha filha tem 05 anos de idade não tem noção suficiente de higiene e sobre o 

distanciamento 

1755. Minha filha tem 3 anos de idade, tenho certeza que ela não ficará distante dos 

coleguinhas 1,5m como o recomendado pelas autoridades sanitárias. Não acho viável nem 

possível um retorno esse ano nas creches. 

1756. Minha filha tem 3 anos e meio, não tem condições de entender e realizar protocolo 

de segurança, por isso entendo que ainda não dá para voltar com as aulas presenciais.  



1757. Minha filha tem 3 anos e para crianças dessa idade é muito difícil retornar às aulas 

tendo q seguir essas novas regras por causa do covid. Eu particularmente não vou deixa lá 

retornar à escola esse ano caso as aulas retornem. Prezo pela saúde dela e de todos da 

escola. Sei que é dificil para algumas mães,pois precisam trabalhar e nao tem com quem 

deixar seus filios. . Mais no momento para mim o mais importante é a saúde e o bem estar 

dela.  

1758. Minha filha tem 4 anos e ela não tem maturidade para frequentar a escola com 

máscaras e a se adequar aos protocolos de segurança e saúde.  

1759. Minha filha tem 4 anos nao acho que seja uma boa ideia as crianças da creche 

votarem este ano. 

1760. Minha filha tem 4anos e o contato com os amiguinhos, com os objetos e com o 

meio que ela está em geral é extremamente necessário para o desenvolvimento e o 

crescimento de qualquer criança. 

1761. Minha filha tem 6 anos (está no 1° ano - EF), sendo assim, não considero seguro 

ela retomar às atividades escolares PRESENCIAIS até que os casos diminuam em 

Campinas. Considerando que as crianças desta faixa etária não cumprirão, de maneira 

eficaz, os protocolos sanitários. 

1762. Minha filha tem apenas 3 anos de idade, o retorno às aulas, possivelmente deverá 

ser com màscara. Que criança nesta idade ficará de máscara o dia inteiro?? 

1763. Minha filha tem apenas 4 anos, não tem noção deste vírus é não sabe se policiar 

em usar máscara, lavar as mãos o uso do álcool em gel. E crianças vivem trocando copos e 

brinquedos, inclusive desde que é ela está em casa não ficou doente nem um dia se quer. 

1764. Minha filha tem asma e enquanto não tiver a vacina ela não vai pra escola  

1765. Minha filha tem asma e não vai mais à escola nesse ano. 

1766. Minha filha tem Asma, faz uso de bombinha diariamente. Como será tratada as 

crianças do grupo de risco?  

1767. Minha filha tem paralisia cerebral, é também a imunidade muito baixa fico 

preocupada em relação a isto, porque tem muitos pais que não tem o cuidade de não 

mandar a criança para aula doente.Para poder trabalhar ou saiu para algum outro evento... 

1768. Minha filha tem problema de saúde tenho medo de mandar para a escola devido a 

situação atual do corona virus. 

1769. Minha filha tem Quase 4 anos , não tem noção do que é uma pandemia , assim ela 

não consegui se cuida sozinha por isso prefiro que não aja aulas esse ano, também uso 

transporte público para levá-la a escolinha mas um perigo a saúde dela e a minha, na 

escolinha também existe um grande fluxo de pessoas ( aglomeração) 

1770. Minha filha tem rinite e dermatite atópica. Não quero manda de volta as aulas, 

porque a que no bairro onde moro não estão cumprindo a quarentena, logo pode ocorrer 



casos de transmissão na escola.  

1771. Minha grande preocupação é manter o distanciamento social entre as crianças e 

entre crianças e educadores, tenho medo com tantas barreiras impostas / necessárias as 

crianças percam o encantamento pela escola, além de retroceder em tantas conquistas para 

educação infantil. Tal medida, o retorno, mostra , evidencia o lado assistencialista da 

educação e o grande risco de contágio, como já observamos em outros países e empresas 

que retornaram suas atividades presenciais, acho muito imprudente tal retorno. Espeto que 

nossos governantes dependem o retorno!  

1772. Minha maiar preocupação e com a apredizagem, ao meu ver será mais prejudicial 

volta as aulas esse ano tanto para saúde física quanto mental, pois a criança não teve um 

conteúdo que seja considerável para concluir o ano ao voltar as aulas. 

1773. Minha maior duvida é como acolher os bebês dentro desse cenário? 

1774. Minha maior preocupação com o retorno das aulas ainda este ano, é a questão da 

transmissão do virus, uma vez que, mesmo com os protocolos de saúde, estamos, no meu 

caso, tratando de uma criança com menos de 2 anos que não entende que precisa ficar 

afastada das outras crianças e das tias, entendo que o que pode ser mantido são as 

atividades encaminhadas para que os pais façam em casa com as crianças e que se 

mantenham em casa até o ano que vem, que provavelmente teremos a melhora de fato do 

quadro que estamos vivendo hoje na cidade, (faixa vermelha), e, se caso retornem as aulas 

de fato, como seria tratado as mães que optarem por ficar com seus filhos em casa por 

questões de segurança? perderiam a vaga na creche? Pois seria uma saída até para que a 

escola diminua a quantidade de crianças em circulação , aumentando a segurança de 

todos. 

1775. Minha maior preocupação como mãe: é como manter distanciamento social 

seguindo as recomendações? 

1776. Minha maior preocupação é a contaminação do meu filho com o vírus 

1777. MINHA MAIOR PREOCUPAÇÃO É A EXPOSIÇÃO DE MINHA ÚNICA 

FILHA A UM AMBIENTE AGLOMERADO E FECHADO COMO SALAS DE 

AULA...  

1778. Minha maior preocupação é a exposição de todos ao COVID-19, levando em conta 

as especificidades do quotidiano da Educação Infantil. Preocupo-me em retornar ao 

trabalho, pegar o vírus e expor meus familiares ao retornar a minha casa. Ou que o mesmo 

aconteça com os bebes ecrianças, que poderão levar o vírus aos seus familiares. Ainda me 

causa preocupação o fato de que trabalhamos com grande quantidade de crianças, e 

sempre com falta de itens básicos de higiene, logo, o comprometimento da PMC na 

entrega de máscaras e luvas não me traz segurança, além do fato de que tais itens tornarão 

o espaço de Educação Infantil um espaço higienista e hospitalar e não mais educativo. 

Para resumir, penso em todas as implicações desses fatores em nossas relações humanas 

para com os bebes e crianças, e para com toda a comunidade escolar. 



1779. Minha maior preocupação é a saúde das crianças e claro o aprendizado mas se 

todos pais ensinar o basico em casa no ano 2021 as crianças estarão preparadas para uma 

junção do 2020 e 2021 

1780. minha maior preocupação é a saúde de meus filhos...depois podemos repensar 

outras questões  

1781. Minha maior preocupação é a volta as aulas presenciais , pois não creio que haverá 

um controle eficaz com nossas crianças , e acredito que eles se tornarão portadores e 

transmissores de um vírus que ainda conhecemos pouco , porém sabemos de sua alta taxa 

de contaminação. 

1782. Minha maior preocupação é alguma criança pegar o vírus dentro da escola. 

1783. Minha maior preocupação é as crianças ficarem agrumeradas na salas de aula, 

minha duvida é qual vai ser as medidas tomadas para as segurança de nossas crianças . 

1784. Minha maior preocupação é as crianças voltar e ficar doente 

1785. Minha maior preocupação é as crianças voltar pra escola com esse virus e a outra 

preocupação tbm é que ñ estou conseguindo fazer as lições com meu filho eu trabalho e ñ 

terminei os estudos fico sem saber oque fazer  

1786. Minha maior preocupação é com a preservação da Saúde.....antes atrasar hum ano 

nos estudos do que contrair essa doença!!!!!!! 

1787. Minha maior preocupação é com a segurança das crianças como elas vão entender 

que não pode ficar perto do amiguinho não pode dividir os brinquedos matérias assim por 

diante devemos zelar por nossos pequenos  

1788. Minha maior preocupação é com a segurança e a saúde de todos! Impossível seguir 

os protocolos de higiene e isolamento com as crianças. Tenho lido mtos documentos a 

respeito e a cada artigo sinto mais medo e insegurança.  

1789. Minha maior preocupação é com as crianças acho q elas não vai conseguir se 

adaptar com o retorno as aulas  

1790. Minha maior preocupação é com as crianças, estão perdendo aulas importantes, e 

que pra elas tem sido bem difícil;O maior desafio será repor todo esse tempo perdido,todo 

aprendizado não concluído, e isso não se faz com mágica, vai exige de país alunos e 

professores soluções reais e acessíveis a todos, não concordo que simplesmente passem as 

nossas crianças de ano sendo que elas nem conseguiram desenvolve metade do que 

desenvolveriam se estivessem dentro de uma sala de aula.precisamos pensar seriamente 

sobre isso,afinal essas crianças são o futuro, e tirar delas o direito a um estudo adequado 

não é digno. 

1791. Minha maior preocupação é com o distanciamento que é impossível acontecer nos 

espaços comuns da escola, falta de funcionários e a falta do uso de EPIS pq as crianças e 

os pais com certeza não cumprirão a proposta da SME. 



1792. Minha maior preocupação é com o risco de contaminação se voltarmos a trabalhar 

ainda no meio da pandemia. 

1793. Minha maior preocupação é como manter o distanciamento entre crianças tão 

pequenas,é difícil fazer com que eles entendam que no momento não podem se abraçar e 

se aproximar tanto! 

1794. Minha maior preocupação é como querem voltar as aulas se ainda não tem 

nenhuma solução para o fim dessa pandemia? 

1795. Minha maior preocupação é como vai ser o próximo ano da minha filha sinto que 

ela não vai estar preparada para o próximo ano! 

1796. Minha maior preocupação e em relação a sanidade e inexperiência das minhas 

filhas pequenas em se protegerem para não se contaminarem. Prefiro que refaçam o ano 

letivo e continuem saudáveis.  

1797. Minha maior preocupação é em relação a volta as aulas pelo fato de haver 

1798. Minha maior preocupação é em relação ao contato direto entre as crianças caso as 

aulas retornem, pois crianças da faixa etária do meu filho (1a e 9m) obviamente não tem 

discernimento de algumas situações no caso de manter afastamento do coleguinha ou não 

colocar as mãos na boca .Acredito que eles poderiam se contaminar facilmente levando 

tbm o vírus pra suas casas, contaminando assim pessoas do grupo de risco ...enfim não me 

sinto segura para mandar meu filfilho go pra escola ai da. 

1799. Minha maior preocupação é grande contágio do vírus entre alunos 

1800. Minha maior preocupação é ir pro ensino edição sem ter aprendido praticamente 

nada. 

1801. Minha maior preocupação é justamente a aglomeração que ocorre na escola. 

Mesmo antes da pandemia é muito comum que as crianças fiquem doentes, contraindo 

viroses e outras doenças, mas na atual situação é muito arriscado colocar as crianças em 

risco sem saber se conseguirão ser atendidas em algum hospital caso seja necessário, 

devido à alta ocupação que há atualmente nos hospitais de Campinas. 

1802. Minha maior preocupação é o ano q vem continuar essa pandemia,, é a gente 

perder mais um ano  

1803. Minha maior preocupação é o bem estar de todos, e penso que o melhor caminho 

seja o retorno das aulas presenciais somente em 2021. 

1804. Minha maior preocupação e o contágio dessa doença , já que mesmo em 

quarentena corremos grandes risco .  

1805. Minha maior preocupação é o covid 19 e como não tem vacina não acho adequado 

a volta as aulas presencias. 

1806. Minha maior preocupação é o grupo de risco, de toda equipe escolar , pois as 

crianças não conseguem fazer distanciamento e todas essas questões sanitárias  



1807. Minha maior preocupação é o retorno da Ed. Infantil. 

1808. Minha maior preocupação é o retorno sem vacina  

1809. Minha maior preocupação é quanto cursar em junção 2020/2021, pois, já é 

cansativo para trabalhar com as crianças na etapa da alfabetização em um ano todo, 

imagine trabalhar 2 anos em apenas um único ano letivo??!! 

1810. Minha maior preocupação é que ainda não há vacina e as crianças não tem 

condições de seguir as regras sanitárias para o retorno, tampouco devem ser expostas a 

possibilidade de contágio e serem privadas das interações com o outro, tão 

imprescindíveis para o desenvolvimento infantil. Ainda, é direito dos profissionais se 

resguardarem tb. 

1811. Minha maior preocupação é que não sabemos o que pode acontecer com o retorno 

das aulas. 

1812. Minha maior preocupação é sem dúvidas com a saúde das crianças e dos 

profissionais, já que ainda nao temos nenhuma garantia de que estamos fora de risco e tbm 

não temos nenhuma garantia de que todos iram seguir o protocolo de segurança sanitária 

desde suas residências.  

1813. Minha maior preocupação é sobre como manter controle sobre as crianças na 

escola mantendo o devido distanciamento, higienização, etc sem que se tenha encontrado 

a vacina pro coronavírus. No meu ver não há condição alguma de retorno sem a 

vacinação.  

1814. Minha maior preocupação é ter de voltar às aulas presenciais, colocando em risco a 

vida de alunos, familiares, professores, equipe gestora, funcionários...  

1815. Minha maior preocupação é voltar às aulas e haver uma contaminação de todos, 

crianças e adultos. 

1816. Minha maior preocupação em relação ao meu filho, que acredito que ele não vai 

ficar com a máscara o tempo todo, está ciente da higienização, uso constante, mas prefiro 

mantê-lo sobre o meu olhar 

1817. Minha maior preocupação em retorno as aulas,funcionários poderão se contaminar 

e virar uma pandemia em massa nas escolas e nas residencias dos alunos,sou muito contra 

este retorno onde ainda não se tem vacina e ninguém está entendendo este vírus 

1818. Minha maior preocupação está em como manter o distanciamento entre crianças de 

3 a 5 anos...educação infantil se dá por interações,brincadeiras e total contato 

físico...desde o momento da entrada na escola até a saída. O toque e a aproximação são 

presentes em todos os momentos. E,não acontecendo assim,deixará de ser uma educação 

infantil que promove vivências com excelência.Para nós professores não faz sentido 

retomar nesses moldes a educação infantil...completamente inviável. 



1819. Minha maior preocupação neste momento é com o aprendizado das crianças, não 

acho viável que seja considerado ano concluído nessas condições, sei que todos nós pais 

estamos fazendo o melhor para deixar as crianças enturmadas com as tarefas passandas, 

mas também sabemos o quanto é importante a presença da professora no aprendizado 

delas, fazemos oque podemos, mas não é a mesma coisa, espero que esse ano seja refeito 

por elas, assim poderemos ter certeza que nossos filhos estão avançando para outra série 

com esforços e clareza no aprendizado. Obrigada 

1820. Minha maior preocupação que existe é um número 35 alunos por sala em média, 

falando so de alunos , depois tem os funcionários, meu filho é alérgico tem rinite, a escola 

esta 

1821. Minha maior preocupação são os alunos que nao tem nenhum recurso e que 

dependem totalmente dos pais, como exemplo, meus alunos do primeiro ano. Nos atpcs, 

as ideias e atividades que esboçam pra gente, não ajuda muito a resolver o problema 

destes alunos que não temos contato e que ja estão defasados com a falta de recursos e 

etc...sempre, surpevisores,pcnps e etc, optam.por quarto e quinto ano para demonstrar 

exemplos, mas e os pequenos? 

1822. Minha maior preocupação seria a conclusão desse ano para o ano de 2021 , as 

incertezas. Pois ano que vem o meu filho já não fica mais em período integral e no 

momento me encontro impossibilitada de uma posição.  

1823. Minha maior preocupação seria em voltar com as aulas presencias com crianças de 

três a quatro anos pois seria difícil de manter o distanciamento entre umas das outras e de 

manter as mascaras, durante quatro horas, mesmo com o número reduzido de criança.  

1824. Minha maior preocupação vai ser em relação a higienização. As crianças pequenas 

não vão conseguir manter o hábito de lavar as mãos a toda hora, não vão ter cuidado ao 

tocar sobre superfícies.  

1825. Minha maior preocupado é a falta de pessoal preparado e falta de materiais 

necessários à uma boa higienização dos espaços e equipamentos nas escola.  

1826. Minha manifestação pelo retorno das aulas presenciais é no sentido de possibilitar 

a volta ao convívio com o grupo. Não para atividades pedagógicas. Mas para atividades 

lúdicas, esportivas e com distanciamento. As crianças estão sofrendo enclausuradas e 

solitárias em apartamento, sem atividades físicas. 

1827. Minha neta é cardiopatas,eu não a mandarei pra escola enquanto essa pandemia 

não tiver afim,essa é minha preocupaçao 

1828. Minha opinião é eu n poso deixar meu filho ir para creche com esse vírus sem 

nenhuma vacina contra a covid19 

1829. minha opinião é que deveria teria ser reduzido a quantidade de aluno por sala, 

pode ter aula no ar livre..  



1830. Minha opinião é que esse ano não deveria ser considerado e, ano que vem, os 

alunos começariam novamante a série que iriam cursar esse ano. E as atividades online 

que estão sendo realizadas, poderiam permanecer até o final desse ano para manter o 

vínculo dos alunos com a escola e com os professores. Não vejo como um problema 

"pular" esse ano e reiniciar ano que vem, pois não vejo como uma "repetência" dos alunos 

e sim uma excepcionalidade na história mundial, que a comunidade poderia ter 

maturidade para ver como tal. 

1831. Minha opinião é que se durante o ano letivo tem pais que mandam as crianças 

doentes pra creche, se voltar antes da vacina muitos pais irresponsável continuaram a 

mandar e como iremos saber se a criança tem algo grave que pode ser transmitido tem 

muitas vidas em jogo,crianças,professoras, monitoras etc  

1832. Minha opiniao e que volta as aulas nas creches e escola apartir do ano que vem 

2021... nao esta certo os alunos voltar ainda em setembro... ainda nao esta propício a ficar 

todos juntos ... por mas que vai haver cuidados ... mas as crianças são muito teimosos.  

1833. Minha opinião é quem aí volte às aulas esse ano pq ainda não temos a cura 

comprovada pra essa doença . 

 

1834. MINHA OPINIÃO É REPROVA TODOS OS ALUNOS E RETORNAREMOS 

EM 2021 COM SEGURANÇA E JA COM TUDO SOB CONTROLE 

1835. Minha opinião é sobre a escola,minha filha tem 8 anos ,sabe ler mto pouco e ñ 

aprendeu nada nas aulas online então esse ano foi perdido,ñ aprendeu,ñ adianta seguir em 

frente sem saber. 

1836. Minha opinião não muda independente das consequências.  

1837. Minha opinião seria preservar em primeiro lugar a vida das nossas crianças e o 

aprendizado pode ser conquistado no próximo ano. 

1838. Minha opinião sobre o ano letivo é devido eu achar que o conteúdo para a faixa 

etária das minhas filhas não é tão relevante, e será possível resgatar em 2021 sem muitas 

consequencias 

1839. minha opinião sobre voltarem as aulas se fizer teste em todos e não tiver positivo 

aí eu considero, e também referente sobre ano letivo 2020 poderia termina esse ano 

mesmo porém sem férias para recompensa o tempo perdido  

1840. Minha opinião, 

1841. Minha opinião, só deverá voltar as aulas quando acabar o vírus definitivamente. 

1842. Minha opinião. Sei que muitas pessoas precisam trabalhar.mas o momento ainda é 

de muita cautela e pasciência. A vida no momento é o que mais importa. 



1843. Minha preocupação ,e com a saúde das crianças em questão da higiene ,eles não 

tem os cuidados ,nós pais sempre ficamos em cima com a higiene,ainda muitas pessoas 

doentes ,morrendo, não há vacina ,tenho muito medo pois o sistema imunológico da 

minha filha e bem franco ,depois que sofreu um acidente de atropelamento aos 4anos teve 

ferimento fez cirurgia,o sistema dela não e o mesmo ... Em casa está fazendo as atividades 

enviada pela professora,as lições são fotógrafada e enviada a ela.mas Seja o que Deus 

quiser ��� 

1844. Minha preocupação a criança é indefesa e não sabe tomar cuidados necessários, 

para se proteger, melhor a criança em casa viva, do a mãe perder o filho, quem vai ser 

responsável pelo o que acontecer com nossas crianças? 

1845. Minha preocupação agora é com a saúde das crianças. Sabemos que eles são 

transmissores em potencial de vírus e doenças contagiosas, visto que quando iniciam na 

idade escolar é o que mais acontece (normal) e que podem trazer o vírus p/ pais e avós que 

estão no grupo de risco da Covid-19. 

1846. Minha preocupação com o retorno das aulas são os riscos de contaminação entre as 

crianças, que primeiramente não vão aguentar ficar muito tempo de máscara, fora que meu 

filho tem problemas respiratórios, tenho medo de arriscar e acontecer algo com ele. 

1847. Minha preocupacao com o retorno este ano e expor minhas criancas e contrair este 

virus maldito, pois trabalho em hospital e sei que ainda ha muitos casos, por isso sou 

contra o retorno em Setembro, acho breve e sem melhora de contaminacao a populacao! 

1848. Minha preocupação como mãe e também pedagoga..não sou a favor pois se 

retornar nesse momento ou daqui a dois meses nós não teríamos estrutura suficiente para 

atender os protocolos pois educação infantil e muito difícil você manter uma criança sem 

ter contato com a outra..na verdade não temos capacidade pra controlar nem piolhos quem 

dirá um vírus desses tão agressivo.. 

1849. Minha preocupação como uma criança de 6 anos vai saber o risco que tá correndo 

na escola vai saber ficar longe dos colegas e fica de máscaras. Sou contar a volta as aulas .  

1850. Minha preocupação de retorno as aulas presenciais em setembro  

1851. Minha preocupação é a aprendizagem, que foi muito prejudicada. Está quase 

impossível o desenvolvimento da criança em casa, mesmo porque nós pais continuamos 

trabalhando. 

1852. Minha preocupação é a aprovação desse ano letivo. Uma vez que os alunos não 

estão habilitados para isso. 

1853. Minha preocupação e a minha filha ter perdido esse ano.e ter que refazer todo o 

ano novamente . mas eu acredito se voltar em setembro até final do ano daria pra concluir 

os bimestre passado..eles não perderiam o ano letivo.. 

1854. Minha preocupaçao e a saude dos meus filhos,eu penso que a vida deles e muito 

mais importante que 1 ano letivo perdido , nao estou confiante de mandar eles pra escolas 

esse ano. 



1855. Minha preocupação é a segurança sanitária da população.  

1856. Minha preocupação é a volta as aulas de forma presencial, mesmo com todos os 

cuidados me sinto muito insegura.  

1857. Minha preocupação é a volta das escolas pq ainda não acharam cura para essa 

pandemia  

1858. Minha preocupação é acontece uma horrível transmissão do vírus e começa morre 

mais gente ainda  

1859. Minha preocupação é as aulas voltar e essa pandemia não ter passado. Não 

colocaria meus filhos em risco. Por isso preferia que voltasse quando tudo estivesse 

normalizado. 

1860. Minha preocupação e as menores de 10 anos voltar para escola nesse momento tão 

perigoso pois eles não sabe se comportar adequadamente para o momento que estamos 

passando. 

1861. Minha preocupação é com a alta taxa de contaminação em ambientes fechados e 

com aglomeração de pessoas.Visto que as escolas se encaixam neste perfil.  

1862. Minha preocupação é com a defasagem na aprendizagem da criança esse ano. 

1863. Minha preocupação é com a educação infantil, que requer mais cuidados, pois não 

tem como dar aula pras crianças pequenas e manter os protocolos sanitários  

1864. Minha preocupação é com a higiene das crianças em meio a pandemia, pois até às 

professoras dizem que é difícil para um professora olhar 30 alunos, quem dirá manter a 

higiene deles, são crianças pequenas e não sabem higienizar corretamente as mãos, não 

ficam de mascara e tocam o rosto várias vezes.... Acredito que não é o momento de 

retorno de aulas para as crianças menores. Porém a prefeitura deve fornecer material para 

estudarem em casa e atividades que envolvam arte e aprendizado 

1865. Minha preocupação e com a pandemia se até lá estará tudo controlado porque isso 

envolve alunos colaboradores  

1866. Minha preocupação é com a saúde da minha filha  

1867. Minha preocupação é com a saúde das crianças e dos professores ao retornar,e a 

gente não ter a certeza de que esse vírus acabou..ou diminuiu mesmo, porque são tantas 

informações q não procede e tantas brigas políticas que a gente fica meio que perdido no 

meio de tudo isso. 

1868. Minha preocupação é com a saúde das crianças pois elas tem a imunidade baixa  

1869. minha preocupação é com a saúde das crianças são muito frágeis ja é difícil pra 

nós adultos imagina pra eles 



1870. Minha preocupação e com a saúde de todos , principalmente das crianças 

1871. Minha preocupação e com a saúde de todos. Acredito que o perigo será ainda 

maior com a volta as aulas. Mesmo pq nossos filhos não seguir corretamente as exigências 

do isolamento social. 

1872. Minha preocupação é com a saúde do meu filho e também das trabalhadoras da 

educação. Já que as estruturas das escolas não foram alteradas.  

1873. Minha preocupação e com a saude do meu filho, não adianta voltar as aulas em 

setembro se ainda estamos na quarentena se nao acabar com esse virus covid 19 as escolas 

não podem voltar ainda.. 

1874. Minha preocupação é com a saúde dos nossos filhos, professores e funcionários da 

escola em primeiro lugar vem a saúde dos nossos alunos e professores e todos os que 

envolvem a educação  

1875. minha preocupação é com a segurança da minha filha  

1876. Minha preocupação é com a segurança e saúde de todos ao mesmo tempo com o 

aprendizado dos alunos pois este ano de 2020 não foi produtivo. 

1877. Minha preocupação é com a vida e com o ensino creio q este ano esta perdido 

tentamos ensinar mais muitos pais tem dificuldade eu mesma tenho depressão tem dias q 

estou bem outros mal acho q os alunos deveriam ter um reforco em 2021 sim depois q 

estivermos seguros e esta pandemia estiver terminada. 

1878. Minha Preocupação é Com a Volta As Aulas 

1879. Minha preocupação é com as crianças q saíram da creche para o primeiro ano.  

1880. Minha preocupação é com aumento de mortalidade entre crianças que 

frequentariam as aulas normalmente quando abrissem, principalmente em idade em que as 

crianças não teriam capacidade de manter um auto cuidado específico (mesmo com 

auxílio e orientação) relacionado à novos hábitos por conta do Corona Vírus. 

1881. Minha preocupação é com esse possível retorno as aulas, nenhuma vacina foi 

realmente testada. Como controlar centenas de crianças, como foram pra mantê -los de 

máscara, sinto muito mas meu filho não volta. 

1882. Minha preocupação é com minha filha e todas as demais crianças que estão em 

uma idade que não sabem usar uma máscara e não colocar as mãos, usar álcool em gel 

sozinhas... será uma dificuldade para as professoras com as salas cheias, dar conta de tudo. 

1883. Minha preocupação e com minhas filhas pequena nessa crise que está com a volta 

das aula fico insegura  

1884. Minha preocupação é com o aprendizado das crianças e falta de trabalho no 

momento está difícil com essa pandemia manter as crianças em casa com a alimentação 



saudável, é sem conta que eles ficam muito distraído e não aprende  

1885. Minha preocupação é com o contágio entre os alunos 

1886. Minha preocupação é com o meu filho que está suspeito de asma e com essa 

pandemia , não consegui médico pra ele. Temo de voltar com ele pra escola sem ter 

passado por um especialista e acontecer o pior com ele 

1887. Minha preocupação e com o pequeno que não saber usar a máscara porque fica 

mexendo muito nela e quer ficar brincando com os amigos e não ver a doença como ela é 

......por mas que ensinamos difícil pra ele mas pro os grandes entendi mas . 

1888. Minha preocupação é com o retardo no aprendizado e consequentemente a falta de 

interesse pelo aluno, uma vez que não está havendo aulas on line. 

1889. Minha preocupação é com o retorno das aulas enquanto existe a possibilidade de 

haver contágio desse vírus. Tenho nuita dúvida se estarão preparados para evitar os 

contatos sendo apenas crianças.  

1890. Minha preocupação é com o risco relacionado ao retorno escolar. Por outro lado, 

carregar pendências desse ano para o próximo seria muito pesado. Veho6a opção do 

online a mais segura e coerente para esse momento.  

1891. Minha preocupação é com os alunos que estão sendo sobrecarregados com lições 

durante uma PANDEMIA.  

1892. Minha preocupação é com relação aos que não têm acesso a internet e estão sem 

escola . Pensando neles, sou favorável ao retorno às aulas em setembro de 2020. 

1893. Minha preocupação é com relação as crianças conseguir cumprir todos os 

procedimentos de segurança  

1894. Minha preocupação é com relação as restrições, os cuidados q deverão ser 

tomados, uma vez q criança nessa idade ñ conseguirá seguir o protocolo de segurança no 

tocante a saúde distanciamento social , normas de higiene, existem crianças q tem muita 

dificuldade . No caso da minha a dificuldade é ainda maior uma vez q a mesma tem 

deficiência, baixa imunidade . E qto ao aprendizado ela necessita da presenca de um 

apoiador e isso envolve toque, enfim! Minha dúvida é: caso as aulas voltem a ser 

presenciais e ela ñ volte, podemos ter algum tipo de problema? Como por exemplo: perder 

a vaga?? Ou sermos " punidas"de alguma forma?? 

1895. Minha preocupação é com todas as crianças e familiares  

1896. Minha preocupação é como deixar meus filhos que são classificação de risco, ficar 

junto com outras crianças enquanto não somos imunizados com uma vacina. 



1897. Minha preocupação é como iremos trabalhar em sala com crianças pequenas, que 

não entendem que não podem ficar se tocando, que pegam os brinquedos um do outro , 

que trocam chupeta, que gostam de abraçar a gente, gostam de colo, como uma criança vai 

encarar o fato da pessoa que está cuidando dela estar o tempo todo de máscaras, e o 

sorriso, as expressões, eles não vão mais poder ver isso? E a questão das famílias entrarem 

e sairem da escola? Na hora da chegada e saída? Como será feito esse controle, porque 

dizem que o vírus está nos sapatos, nas roupas, sacolas, etc, e como saberemos se alguém 

que adentrou o recinto não está trazendo esse vírus? É a questão dos funcionários que tem 

comorbidades? Como que funciona uma escola sem metade dos funcionários? Vai ter 

salas que vai ficar ninguém, porque todas são do grupo de risco. Quanto ao revezamento, 

acho que não irá funcionar, pois as mães irão mandar sim seus filhos, ainda mais se o 

comércio abrir, elas precisam trabalhar e vão mandar . E a questão da limpeza? Na minha 

escola só tem duas funcionárias da LIMPEZA, como que as coitadas vão ficar o tempo 

todo passando álcool, numa escola daquele tamanho? É a hora de dormir? Como será? 

Todos os dias alguém vaii ter que higienizar mais de 100 colchonetes? É a questão de não 

poder usar parque? É se a criança tiver febre? Como que vamos isolar ela , se não tem sala 

pra isso?  

1898. Minha preocupação é como manter os padrões de higiene em ambientes com 

crianças muito pequenas, que dependem muito dos seus educadores e não entendem as 

normas de segurança como uma criança maior ou um adulto entende.  

1899. Minha preocupação é como organizar os alunos por dias e horários que deverão 

frequentar sem afetar a dinâmica da família. 

1900. minha preocupação é como será a higiene entre profissionais e os alunos  

1901. Minha preocupação é como será a questão de volta as aulas com essa pandemia. 

Pois somos todos do grupo de risco em minha residência. Prezo pelo meu filho, pela 

minha família. E, não vou levá-lo enqunto não houver segurança  

1902. Minha preocupação é como será a vivência na educação infantil se retornar nessa 

pandemia mundial. Como iremos educar e principalmente cuidar de crianças tão pequenas 

e tão dependendo do outro. ??? 

1903. Minha preocupação é como vão cuidar das crianças em época de pandemia 

1904. minha preocupação é da minha filha pegar coronavirus ainda mais que ela tem 

problema respiratório e fica doente facil. 

1905. Minha preocupação e das crianças volta pra escola 

1906. Minha preocupação é de contaminar com o vírus na escola e acabar passado para o 

meu filho e a minha sogra que tem problemas respiratórios.  

1907. Minha preocupação e de não conclui o ano letivo por conta da pademia 

1908. Minha preocupação é devido a aglomeração de crianças na salas se já pegam 



resfriados imagina esse vírus 

1909. Minha preocupação é em relação a segurança de toda comunidade escolar que 

além das crianças e educadores, inclui as famílias e todos os funcionários da escola! 

1910. Minha preocupação é em relação as crianças bem pequenas, pois não é possível 

manter o distanciamento orientado pelo protocolo da OMS. 

1911. Minha preocupação é essas crianças todas juntas pegar esse vírus  

1912. Minha preocupação e esse virus que ainda nao esta sobre controle e podem levar 

minha criança a morte 

1913. Minha preocupação é expor as crianças ao covid 19. Pois ainda não existe vacina 

para protege -las . 

1914. Minha preocupação é expor nossos filhos a esse vírus que infelizmente está sem 

controle sei bem que a economia precisa caminhar mais infelizmente um pai de família 

morto jamais voltara para ajudar na criação dos seus filhos 

1915. Minha preocupação é fazer a junção e ser muito carregado pois aprenderia 2 e 

3°anos juntos, e também passar esse ano e ano que vem não souberem nada o que foi 

passado. 

1916. Minha preocupação é grande pois tem 3 filhos nas escolas públicas e tenho muito 

medo  

1917. Minha preocupação é mais com à saúde ! 

1918. Minha preocupação é mandar minha filha para escola com esse vírus 

contaminando a todos eu na minha opinião o melhor é retornar após lançarem a vacina 

1919. Minha preocupação e manter as crianças em distanciamento na sala de aula já que 

gostam de compartilhar brincadeiras e suas vivências, o uso da máscara também é outra 

preocupação, o trajeto percorrido com destino ao trabalho , enfim são várias considerações 

a serem analisadas, precisamos garantir e preservar a saúde das nossas crianças.  

1920. minha preocupação é mesmo as aulas voltando em setembro meu filho vai ter nota, 

vai aprender alguma coisa porque esse negócio de aulas online para mim isso é uma perca 

de tempo. Meu filho não aprende nada . 

1921. Minha preocupação é meu filho que só tem 5 anos ele é muito carinhoso adora 

beijar abraçar e na creche ele não vai entender q não pode ter contato 

1922. Minha preocupação é minha filha perder o ano na escola.  

1923. Minha preocupação é na alfabetização do meu filho mesmo, pois o 1 ano acho 

muito importante para eles. 



1924. Minha preocupação é não só com as crianças, mas com toda a equipe pedagógica e 

funcionários envolvidos, pois não sei como serão os protocolos de prevenção e cuidados 

com crianças tão pequenas que não entendem o que está acontecendo. Não sei como nós, 

enquanto equipe vamos poder controlar a questão do distanciamento entre elas, já que na 

fase que estão, costumam brincar em grupo e ter muito contanto umas com as outras e 

conosco que cuidamos delas. 

1925. Minha preocupação e não ter uma ideia de quando está pandemia irá acabar ,e 

voltar a liberdade de ir e vir ,. 

1926. Minha preocupação é no retorno das aulas presenciais, sabendo que pode agravar 

ainda mais a pandemia pois não a nenhuma vacina para prevenção. Acho que só deveria 

retornar quando realmente for seguro.  

1927. Minha preocupação é o retorno às aulas nesse ano. Crianças ainda não sabem se 

prevenir adequadamente. 

1928. Minha preocupação é o retorno escolar com esse vírus circulando e as crianças 

sem proteção, como vacina por exemplo.  

1929. Minha preocupação é o retorno na escola por motivo que a enquete de morte sobe 

cada vez mais no Brasil. Ainda não sabemos o que vai acontecer. 

1930. Minha preocupação é o risco das crianças na escola com esse corona vir os. 

1931. Minha preocupação è pensar como manter crianças de 4,5 ou 6 anos separada, 

usando a máscara. Preocupante. 

1932. Minha preocupação é por minha filha ter apenas 2 anos e 9 meses,muito pequena e 

não sabe se cuidar e tomar todos os cuidados q precisa  

1933. Minha preocupação é porque trabalhamos com crianças pequenas, equipe 

incompleta por questões de saúde e por expor crianças e nossos profissionais a situações 

de contágio: ônibus, interação com famílias, com materiais. Quais serão os EPIs que 

receberemos? A equipe de limpeza já é insuficiente para o trabalho na escola, como 

realizar a higienização de forma adequada? Como melhorarmos as condições de 

ventilação e circulação de ar? A equipe está receosa e eu também. 

1934. Minha preocupação é primeiro com a saúde dos nossos filhos, segundo me 

preocupo em relação ao 9°ano tenho uma filha terminando 1°grau esse ano ....o problema 

ela sair daqui ir para outra escola sem o conteúdo que era para aprender esse ano , eu acho 

que ela vai ser prejudicada . 

1935. Minha preocupação é q assim como eu muitos pais estão inseguros com relação ao 

retorno das aulas presenciais  

1936. Minha preocupação é quanto a aglomeração de crianças e funcionários no mesmo 

ambiente fechado. 

1937. Minha preocupação é quanto ao retorno das aulas, acredito que esse ano já está 

perdido e o retorno presencial deva acontecer só no ano que vem 



1938. Minha preocupação é quanto ao treinamento de todos as pessoas que trabalham na 

escola, sobre como lidar com todas essas mudanças que terão que ser feitas no 

atendimento aos alunos  

1939. Minha preocupação é que a grande maioria dos alunos esse ano , pelo menos na 

minha sala eu percebi que tínhamos esquecido grande parte da matéria , aí veio o 

isolamento, que não ajudou nada também , aí começamos a ter aulas online , e não 

sabemos como efetuar as atividades ! Algumas não entram , e são coisas muito 

complicadas  

1940. Minha preocupação é que ano que vem ,meu filho mudaria de escola , agora 

imagina ele começando em uma nova escola e com conteúdo super atrasado. Retém todos 

os alunos esse ano .Não adianta empurrar pra frente sem aprender nada . 

1941. Minha preocupação é que as aulas só devem retornar quando não mais houver 

risco do COVID 19 

1942. Minha preocupação é que as crianças deixem de aprender o conteúdo necessário 

para esse ano em tão pouco tempo e também acho preocupante o retorno sem que ainda 

haja uma vacina  

1943. Minha preocupação é que as crianças fiquem doentes ao retornar para as escola 

antes da vacina estar disponível. 

1944. Minha preocupação é que as crianças não vão conseguir estudar com máscara 

sendo que precisa trocar a cada 2 horas e como conseguir que eles fiquem em distancia 

dos amigos . 

1945. Minha preocupação é que as crianças não vão ficar com máscara não vais saber o 

distanciamento etc.. 

1946. Minha preocupação é que atualmente o número de casos confirmados e óbitos em 

nossa região vem aumentando sem nossas crianças estar frequentando as aulas, acredito 

que ainda não seja seguro o retorno do tal, vendo que minha filha com 3 anos e meio por 

exemplo, mesmo com o acompanhamento dos Professores não conseguiria manter os 

cuidados sanitários necessários , o uso da máscara mesmo, qdo eu preciso ir ao mercado 

com ela, ela logo se incomoda, e o contato entre os coleguinhas seja em sala ou parque e 

refeições são constantes. Acredito eu que o momentos seja de cautela, e prudência e ano 

que vem sim iniciar as atividades com mais segurança. Att Obgda. 

1947. Minha preocupacao é que com a volta das aulas presenciais estara colocando bem 

mais a vida das criancas em risco. Um absurdo nessa pandemia toda onde criancas 

dividem brinquedos lanches ate mesmo carinhos e brincadeiras querer por distancia entre 

elas ou algo parecido. Nao sou de acordo de voltar as aulas.  

1948. minha preocupação é que com a voltavas aulas presencias 

1949. Minha preocupação é que crianças se abraçam se beijam e os professores não 

deram conta de evitar esses afetos. Como faremos? Concordo que o ano letivo de 2020 

deve ser cursado em 2021. 



1950. Minha preocupação é que esse ano foi perdido. Não tem como vc adiantar uma 

criança que está sendo alfabetizada para um ano a frente. Ela não aprendeu nada, embora 

tenha feito as atividades na plataforma. Em casa não é uma sala de aula, não é um 

ambiente de aprendizado. Ela está no conforto de casa, sem interesse de aprender, apenas 

faz os exercícios que lhe é passado , sem o interesse de aprender. 

1951. Minha preocupação é que está pandemia,esteja ainda circulando e e muito perigoso 

para nossos filhos ..Eu tbem tenho medo de não retornar a escola e acabar perdendo a vaga 

letiva .. 

1952. Minha preocupação é que eu tenho um filho de seis anos ele não consegui ficar de 

máscara muito tempo imagina se estiver na escola tbm mim preucupa a interação entre ele 

e aos colegas da turma ...muitas outras coisas tbm nos preucupa 

1953. Minha preocupacao e que exista uma segunda onda de pandemia como esta 

acontecendo nos outros paises..e nossas criancas sejam afetadas.. 

1954. Minha preocupação é que meu esforço em manter o aprendizado em casa vai 

prejudicar a minha filha no final do ano letivo ela sendo reprovada por falta de conteúdo e 

interesse do poder público em manter as atividades de forma online e semi presencial.  

1955. Minha preocupação é que meu filho não vai conseguir ficar com a máscara no 

rosto o dia todo como já ouvi falar.E na escola contém muitos brinquedos que são 

compartilhados. 

1956. Minha preocupação é que meu filho poderia tá aprendendo algumas coisas antes de 

ir pra primeira série ano que vem. 

1957. Minha preocupação e que meu filho só tem 7 anos e ele como criança não vai 

saber se proteger como deve ser feito estou com medo de mandar ele para a escola esse 

ano. 

1958. Minha preocupação é que meus filhos passem o ano sem aprender nada 

1959. Minha preocupação é que na rede Municipal as salas são lotadas por isso vai ser 

praticamente impossível manter o distanciamento  

1960. Minha preocupação é que não tenho laudos para apresentar, caso seja obrigatório, 

a não ser de Autismo, meu e do XXXX. E, como eles não possuem convênio, é bastante 

desafiador conseguir os laudos ou atestados pelo Posto de Saúde, já que morávamos no 

Paraná e fazíamos os acompanhamentos no postinho de lá. Me preocupo muito com o 

risco de morte, caso alguém de casa se contamine. 

1961. Minha preocupação é que o vírus se espalhe entre as cru. Não sou a favor até a 

vacina 

1962. Minha preocupação é que resolvam retornar as aulas presenciais antes mesmo de 

termos uma vacina, meu filho tem bronquite e isso é muito preocupante.  

1963. Minha preocupação é que se voltar às aulas ainda este ano ,as crianças mesmo não 

sabendo irá passar de ano? 



1964. Minha preocupação é que, por serem pequenos demais fica impossível manter um 

distanciamento das crianças, elas não aguentam ficar com máscaras e muito menos lavam 

as mãos todas as horas. Medo de ter criança com o vírus, passar para outra e essa outra 

passar para pessoas do grupo de risco que moram em sua casa, como é o caso da minha 

casa que tem pessoa do grupo de risco. 

1965. Minha preocupação é referente a como manter juntos com as crianças da Educação 

Infantil a segurança à saúde sem prejudicar a essência dessa etapa da Educação, que são as 

interações?! Difícil. 

1966. Minha preocupação é referente às crianças da educação infantil no qual tudo é 

compartilhado, que há interações entre as crianças em todos os momentos da rotina e não 

vejo como um protocolo de segurança pode evitar o distanciamento de crianças nessa 

faixa etária.  

1967. Minha preocupação é retorno das aulas se ainda não tem a vacina é oque vamos 

fazer em 3 meses de aula não vamos consegui recupera  

1968. Minha preocupação é retorno presencial com tantos casos de covid19 em nossa 

cidade, onde a muitas pessoas que não se importa com o próximo, e com tudo isso fico em 

segura , a segurança da saúde não são suficientes para retorno as aulas , pois a muitas 

contaminações, e os casos só aumenta, devemos entender esse ano e difícil conseguir ser 

concluído, se todos tivesse conscientização não havia mais esse vírus com tantos casos 

aumentando, o que adianta por exemplos ter segurança na escola e muitos não estão nem 

aí em casa e nas ruas , sem uso de máscaras e etc .  

1969. Minha preocupação é se as aulas voltarem,como seria ,o controle das crianças em 

termo de usar máscaras ,fica longe um do outro,e se eles não vão corre riscos caso as aulas 

voltem,sem essa pandemia ter acabado. 

1970. Minha preocupação é se caso for necessário mesmo o retorno a creche o que será 

feita para para proteger nossos filhos. 

1971. Minha preocupação é se vai ter todos os kit de higiene  

1972. Minha preocupação é sobre a pandemia, não me sinto segura de manda meu filha 

pra escola ainda. 

1973. Minha preocupação é sobre as crianças de creche voltar as aulas porque eles nao 

sabem se cuidar. Nao sou a favor da volta a aulas 

1974. Minha preocupação é sobre as crianças se estará segura por calsa da pandemia e se 

seria mesmo preciso voltar  

1975. Minha preocupação é sobre o retorno como vai ser? Pois no momento, ainda não 

existe uma vacina para o covid-19. 

1976. Minha preocupação é sobre o uso de máscara será que os pequenos vão ficar de 

máscara  



1977. Minha preocupação é ter aglomeração na escola.  

1978. Minha preocupação é ter q mandar minhas filhas pra escola  

1979. minha preocupação é volta a aula e as crianças juntas e contaminadas  

1980. Minha preocupação é voltada para a questão de estrutura das escolas, que não são 

adequadas (salas sem ventilação, carteiras com vincos e buracos cheios de pó, falta de 

espaço, torneiras de bebedouro muito próximas, inadequação do refeitório que já é 

apertado em termos normais e almoçar na sala é inviável, a dificuldade da permanência 

dos alunos sentados no devido espaçamento durante o período de aula, o medo e temor de 

se aproximar dos cadernos e fazer correções.... 

1981. Minha preocupação é voltar às atividades 

1982. Minha preocupação é voltar as aulas ainda esse ano e minha filha ser obrigada a 

retornar para cumprir o ano letivo... Não mandarei de jeito nenhum 

1983. Minha preocupação é voltar as aulas e os causos de covid só vem amentando 

1984. Minha preocupação é, que será impossível as crianças conseguirem manter os 

protocolos sanitários e o distanciamento social.  

1985. Minha preocupação em questão ao retorno a escola é em torno dos cuidados 

necessários,pois no meu caso, trata-se de uma criança de 4anos e não sei se a escola terá 

condições de manter os devidos cuidados e pessoal para isso. E por se tratar de criança, 

creio que será impossível manter o afastamento, caso esse ainda seja necessário em 

setembro. 

1986. Minha preocupação em relação a volta as aulas em setembro é porque não 

sabemos como estará a situação do Brasil nesse momento, não é possível manter 

isolamento social na Educação infantil, os bebês e as crianças interagem e brincam o 

tempo todo, o contato físico faz parte da edução infantil, como podemos garantir o 

protocolo de distanciamento social . E minha dúvida é, caso as aulas voltem, funcionários 

e alunos terão todos os equipamentos de EPIs necessários?  

1987. Minha preocupação em relação ao retorno das aulas, como vamos manter o 

distanciamento entre as crianças?  

1988. Minha preocupação em retorno as aulas e que crianças de 2,4 anos não vao querer 

usar marcará o tempo todo na escola não tem como os professores fica de olho em todos 

pra isso por mim as aulas só volta ano que vem 2021 se tudo estiver normalizado  

1989. Minha preocupação em retorno presencial e que as crianças e o jovens não tem 

consciência de cuidados necessários, no caso ficar com a máscara, higienizar as mãos 

sempre o distanciamento, etc. 



1990. Minha preocupação está em conseguir manter o distanciamento entre as crianças, 

crianças com crianças juntas, uma vez que eles mesmo tendo a compreensão pela idade, 

compartilham coisas e não conseguirão manter distância de objetos e pessoas, além do 

mais às crianças não conseguirão seguir a risca: se manter de máscara, em não colocar as 

mãos nos olhos e/ nariz e muito menos manter distância entre os coleguinhas, mesmo 

sendo orientado pela professora. Outro fator: a higienização de tudo que permeia os o 

tempo todo. Quem o fará?? 

1991. Minha preocupação está relacionada com disseminação do vírus, levando em conta 

que ainda não temos uma vacina. Muitas pessoas serão contaminadas, trabalhadores da 

área da educação e a própria família dos alunos.  

1992. Minha preocupação maior é com a saúde do meu filho. Pois, ele tem síndrome de 

down, e fico preocupada com sua saúde. Pois, não estamos saindo. Mas, qdo é preciso 

usar a máscara ele não fica muito e acaba tirando. Fico receosa na escola. Junto com as 

outras crianças. E tbém tem minha mãe de 90 anos q mora com a gente. Estamos bem 

preocupados. 

1993. Minha preocupação maior e sobre o cuidado com as crianças 

1994. Minha preocupação neste momento é essa doença que ñ tem remédio pra cura  

1995. Minha preocupação num retorno em breve, será o possível contágio com a 

COVID. 

1996. Minha preocupação que crianças não fica de máscara o tempo todo e pode correr o 

risco. 

1997. Minha preocupação são as crianças acho muito perigoso essa renomada as aulas  

1998. Minha preocupação são as questões de isolamento na escola. Crianças entre si e 

professores 

1999. Minha preocupação são com a essa doença só. 

2000. Minha preocupação são com todos os funcionários e crianças, precisam estar todos 

seguros e protegidos . 

2001. Minha preocupação se nem os adultos consegui seguir regras imagina uma criança 

de creche... uma professora e uma monitora nao vai dar conta de cuidar de muitas criancas 

2002. Minha preocupação se volta as aulas esse ano porq essas crianças vão ficar usado 

máscara o tempo todo se pra adulto e ruim imagine pra criança .se fosse por mim as aulas 

era pra volta só ano que vem .beijos  

2003. Minha preocupação será só com o ensino dos alunos.. poderia o ano q vem ter 

aulas ao sabados 

2004. Minha preocupação seria nos cuidados pra evitar fora de casa o vírus  



2005. Minha preocupação seria sobre as crianças que vão para escola o ano que vem e 

não tiveram nenhuma assistência no auxílio de preparação para ir pro primeiro ano na 

escola  

2006. Minha preocupação seria voltar as aulas com pouco meses de aprendizado e as 

crianças que tem problema de saúde como seria pra eles voltar e preocupante . 

2007. Minha preocupação sobre as aulas espero que não volte esse ano. Pq as crianças 

não e ingual gente grande sabe o perigo criança não entendi quando um adulto fala quer 

pra manter distância. Fica máscara  

2008. Minha preocupação sobre o retorno das aulas. É porque criança não tem malícia e 

não tem noção da proporção da gravidade desse vírus covid 19. 

2009. Minha preocupação, é com essa pandemia q está levando muitas vidas embora, por 

isso não acho viável o retorno das aulas em setembro, as aulas on-line deve continuar até 

isso acabar, vidas são mais importantes nesse momento.  

2010. Minha preocupação, é com este coronaviros como fica a volta as aulas está 

cada,vez mais aumentando 

2011. Minha prepcupação por meu filho ser asmatico e nao fazer distanciamento talvez 

ainda necessario,  

2012. Minha preucupaçao e os cuidados desse virus sobre crianças perto da outra e 

igenisaçao das mao nas escola e outros ctcas 

2013. Minha preucupacao é que meu filho é do grupo de risco , porém a creche está 

fazendo bastante falta pra ele . Poriso que não sei se deve voltar ou não as aulas esse ano.  

2014. Minha preucupação maior é eles voltarem as aulas,sendo que a escola nao esta 

preparada para tal e as proprias crianças nao ter noçao do perigo e nao saber se cuidar 

sozinhas. 

2015. Minha principal dúvida e consequentemente é também minha maior preocupação é 

como iremos manter distanciamento social com crianças pequenas? Como realizar nossas 

atividades diárias sem contato físico com elas? Acho impossível! Até porque, quando elas 

ficam um tempo em casa e voltam para a escola, precisam se sentir seguras no ambiente 

em que estão para se readaptarem de forma tranquila. Acredito que o retorno das aulas 

presenciais tanto para as crianças pequenas quanto para as maiores seja um grande erro, 

pois colocará em risco muitas vidas inocentes. 

2016. Minha principal dúvida é justamente sobre o retorno das aulas em Setembro, acho 

muito cedo para as aulas voltarem, já que os casos de contaminados e mortos sobem sem 

parar. 

2017. Minha principal dúvida é se realmente a pandemia poderá ser contida com a 

chegada de uma vacina, pois no meu bairro ainda não tem uma grande quantidade de 

pessoas usando a máscara no dia a dia, e se o vírus covid 19 não for controlado e vier a 

chegar aqui as crianças poderão ser um transmissor da doença.  



2018. Minha principal dúvida é: como garantir que as crianças mantenham o 

distanciamento entre elas? E com relação ao vínculo afetivo.Crianças pequenas 

necessitam de aproximação, carinho, colo. Como criar a cultura do distanciamento? Isso 

esta me incomodando, "o evitar contato físico". 

2019. Minha principal preocupação agora é com o bem estar dessas crianças orientadas e 

previnidas pode até ser,mas ainda tem muito "adulto" agindo com negligência com os seus 

então não me sinto segura para retorno as aulas colocando meu filho e os demais em risco 

! 

2020. Minha principal preocupação é a de todos: segurança em relação a saúde das 

crianças, suas familias e nós educadores! 

2021. Minha principal preocupação é a pandemia. Penso que será um grande erro 

retomar as aulas presenciais sem que a população esteja imunizada. Acredito que as aulas 

e a abertura do comércio só devem acontecer depois que sair uma vacina. 

2022. Minha principal preocupação é com meu filho de 07 anos que iniciou esse ano na 

escola e não aprendeu nada , infelizmente p alfabetizar uma crianca especial (autista)em 

casa é muito difícil  

2023. Minha principal preocupação é com o bem estar do meu filho, e a retomada das 

aulas pode ser uma péssima opção, visto que são crianças e não tem noção dos seus atos 

com relação a contaminação e se contaminados, isso pode custar sua vida ou a vida de 

alguém da nossa família. Prefiro que nossas crianças precisem passar um ano a mais nas 

escolas do que por em risco a saúde das crianças e das famílias! Acho uma INSANIDADE 

a retomada das aulas, em meio a essa pandemia e sem previsão de cura ou vacina. 

2024. Minha principal preocupação é com o bem estar dos alunos, funcionários e 

famílias, enfim toda comunidade escolar.  

2025. Minha principal preocupação é com o protocolo de saúde se realmente houver 

retorno presencial até o final do ano. Numa escola de Educação Infantil, são inúmeros 

detalhes, o contato físico é inevitável e inerente à nossa função. Como ficará a saúde de 

todos os envolvidos a partir desse retorno? Crianças, famílias, funcionários... Imagino o 

quanto pode aumentar a propagação e vejo que a educação é uma das grandes 

responsáveis pela saúde não ter entrado em colapso ainda em Campinas, pelo fato de 

estarmos em quarentena. Como ficará também a substituição do quadro dos profissionais, 

tendo em vista que já temos um grupo de risco que não poderá retornar e os demais que 

poderão ficar doentes ao longo do período de retorno. Campinas não tem profissionais o 

suficiente para essa substituição, até porque, acho que uma das recomendações será o de 

não fazer horas extras, para que não sejamos expostos a maiores riscos... Enfim, minha 

preocupação se resume à saúde de todos nós e como a equipe gestora da escola, muitas 

vezes reduzida e trabalhando muito mais que sua grade de horário, dará conta de tudo isso 

e muito mais que irá surgir. 

2026. Minha principal preocupação é como retomar projetos e Práticas com crianças 

pequenas como do ag 2 e ao mesmo tempo garantir a segurança sanitária que o momento 

pede. As crianças pequenas veem o mundo não só com os olhos, mas com o corpo todo! E 



assim me questiono se o retorno nos atende enquanto adultos por nossas questões, mas irá 

atender as questões da pequena infância? Colocar cada uma em seu quadrado é relevante 

para seu desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, etc?  

2027. Minha principal preocupação é de que forma as crianças serão protegidas sendo a 

elas não tem muita consciência da periculosidade dessa doença se distraem, tocam os 

olhos ,pode ser que queiram trocar de máscaras assim como já fazem com outros objetos 

.Não me sinto segura em mandar minha filha para escola pois ela esta sobre investigação 

se possui ou não doença pulmonar devido a histórico familiar ,tem contato com avó 

diariamente pois mora junto entre tantas outras preocupações.  

2028. Minha principal preocupação é justamente por causa da idade das crianças, pois 

são crianças em torno de 2 e 3 anos. 

2029. Minha principal preocupação é o retorno às aulas sem pelo menos ter sido 

descoberto um tratamento eficaz contra a covid uma vez que mesmo com todos os 

protocolos sanitários nunca haverá certeza de não infecção. Estando infectados o risco de 

morte é alto demais, pois a doença se comporta de forma imprevisível em cada organismo 

independente da idade ou doenças pre existentes. 

2030. Minha principal preocupaçao e que as criancas sao pequenas e nao vao usar 

máscara na creche por que não tem muito entendimento ainda mesmo que vai ter toda 

segurança pra elas , se nos adultos não 

2031. Minha principal preocupação é que criança não faz os cuidados necessários mesmo 

que tenha adultos por perto, nós em casa contraímos o covid e ficamos 25 dias de cama, 

então acredito que ainda não é o momento de expor as crianças, acredito que o método 

utilizado pela prefeitura de Campinas está dando certo, não sei se para todas as crianças, 

mas posso dizer pelo meu filho apenas. 

2032. Minha principal preocupação e que o XXXX possui Asma ,ele se inclui no grupo 

de risco da covid 19 por isso não gostaria que as aulas presenciais voltassem 

2033. Minha principal preocupação é sobre os números de casos que estão aumentando 

na cidade e mesmo com precauções e todo cuidado, o trabalho na escola com as crianças 

principalmente na educação infantil é preocupante. Não temos controle do contato com as 

crianças pequenas e isso pode aumentar mais os casos de contaminação mesmo com todos 

os cuidados. 

2034. Minha principal preocupação referente ao ano que praticamente as crianças não 

tiveram aprendizado escolar, e que no nosso caso sendo um ano importante pois seria o 

último ano antes dela ingressar no ensino fundamental, e em casa creio eu que não tenha 

todas as ferramentas que a escola teria para ensinar a eles o que teria sido ensinado na 

escola, por isso eu creio que esse ano deveria sim ser considerado nulo devido as 

circunstâncias.  

2035. Minha sugestão seria cancelar essa ano letivo, não sendo possível, a preocupação 

seria se a escolas conseguirao “repor” As matérias até o início do ano letivo 2021 ou se 

Essas matérias serão dadas junto com as matérias do ano 2021. 



2036. Minha última resposta foi referente ao meu trabalho com a educação infantil como 

são bebês acredito que com os pais a maioria deles não estão deixando de se desenvolver 

pois é um momento da vida que os estímulos familiares tbm são de extrema importância e 

acredito que nos caso de bebês que não conseguirem o seu desenvolvimento 

provavelmente é porque precisará de algum acompanhamento especial que no caso até 

mesmo nas escolas teria que ter e não seria do dia para a noite pois sabemos das 

dificuldades que ainda temos nesse sentido. Sou contrária ao retorno por que ainda não 

consegui pensar em um retorno com bebês que tenha um distanciamento seguro entre eles 

entre os funcionários que os atendem. 

2037. Minha única preocupação é o bem estar do meu filho na escola não tenho dúvida  

2038. Minha unica preocupação é que o meu filho tem asma e ele nao comparecera as 

aulas até q essa pandemia esteja normalizada. 

2039. Minha única preocupação e que seja cursado o 9 ano esse ano pra ser ser 

prejudicado na entrada da faculdade maos pra frente 

2040. Minhas dúvidas e que tá muito sério. Quero e que volte logo tudo ao normal mas 

infelizmente tá cada dia mais difícil é tudo tem que ser observado e analisado pra que 

volte as aulas ao normal pq tá difícil eles ficarem sem o estudo correto ... 

2041. Minhas dúvidas:se meu filho não volta a retornar as aulas esse ano na creche ele 

pode perder a vaga sim ou não. minhas preocupações:tenho medo de mandar meu filho 

pra creche por conta da covid até acharem a cura 

2042. Minhas filhas estão fazendo as tarefas escolar elas mesmo assim podem perder o 

ano 

2043. Minhas maiores preocupações são: 

2044. Minhas preocupação é sobre o contágio .Pq mesmo tendo toda cuidado com a 

higiene ainda não temos nenhum medicamento ou vacina, caso se contamine. 

2045. Minhas preocupações e dúvidas 

2046. Minhas preocupações é sobre o retorno é seguro nesse momento? É o retorno 

como vai ser?Pois não existe ainda vacina para o covid-19. 

2047. Minhas preocupações estão relacionadas à saúde dos estudantes e profissionais da 

educação. 

2048. Minhas preocupações estão relacionadas ao estado emocional das crianças, os 

cuidados necessários e como gerenciar tudo com crianças e adolescentes que estão 

confinados a tanto tempo e em um suposto retorno nao terao emocional equilibrado para 

manter um isolamento de forma intensa na escola . Os espaços serão restritos, uso da 

máscara será obrigatório mas eles não tem essa noção, não poderão se aproximar ou 

compartilhar brinquedos e materiais como fazem habitualmente no ambiente escolar. 

Além da saúde física, a saúde mental tb deve ser cuidada. Acredito ser um momento 



delicado mas devemos pensar com muito cuidado em cada decisão para que os alunos não 

sejam prejudicados, ainda mais, com essa pandemia. 

2049. Minhas preocupações são crianças muito pequenas para voltar aulas presenciais  

2050. Minhas preocupações são: 

2051. Minhas principais dúvidas e preocupações são a respeito da estrutura tanto interna 

quanto externa das escolas da nossa rede municipal de ensino, se este estrutura consegue 

satisfazer o distanciamento entre todos que ocuparão o mesmo espaço( crianças e 

profissionais). Tenho a preocupação quanto aos protocolos sanitários que serão adotados.  

2052. Minhas principais dúvidas são a profilaxia que vai ser tomada com as voltas as 

aulas, como vai ser feito para não haver contaminação do COVID com as crianças menor 

q 5 anos. 

2053. Minhas principais preocupaçoes são a respeito dos métodos de prevenção nas 

escolas. Acho que deveria dividir as turmas. Metade da sala vai na parte da manhã e a 

outra metade a tarde. Poderia também, escalar os dias de aula tipo, segunda, quarta e 

sexta. 

2054. Minhas principais preocupações são sobre os protocolos de higiene e 

distanciamento entre as crianças pequenas e a necessidade de higienização dos espaços e 

objetos de uso coletivo da escola, principalmente brinquedos. 

2055. Minhas principais preocupações se referem a falta de estrutura na escola, 

principalmente no que se refere a quantidade de banheiros, que são insuficientes, quanto 

ao número de funcionários de limpeza que não vão dar conta de tanta demanda, quanto ao 

número de crianças na sala, afinal iniciar retorno com 35% dá uma média de 11 crianças e 

penso que seja um número grande para administramos nesse começo, quando ainda 

estaremos efetivamente aprendendo a trabalhar nesse novo normal, e só nesse momento 

que iremos nos deparar de fato com as reais necessidades e dificuldades, pois imaginar é 

vivenciar são situações diferentes.  

2056. Minhas principais questões são sobre as condições sanitárias a que estaremos 

expostos, todos os segmentos da comunidade escolar, que no caso da educação infantil 

ainda não ficou claro como isso vai acontecer, dadas as especificidades que esse público 

exige, como o cuidado íntimo, com trocas de fraldas, toques, abraços, alimentação, enfim, 

contato muito próximo, o que torna inviável de seguir qualquer protocolo já publicado até 

o momento. Por outro lado, algo que já necessitava de discussão e agora vem à tona é a 

função social da instituição de educação infantil, que muitas vezes vem para atender à 

demanda dos pais/responsáveis, e não da criança. 

2057. Minja filha é do grupo de risco não me sinto segura em mandar pra escola, com 

tudo que esta acontecendo, e sou da opinião que este ano deveria ser cancelado e 

recomeçado em 2021. 



2058. Motivos a epidemia está muito grande em Campinas e região não sinto segunça em 

mandar minhas filhas pra sala sem saber como vai ser a limpeza das cardeiras, bebedouros 

e etc. E como será o comportamento das crianças na sala sempre estão uma perdo da outra 

principalmente se voltar às aulas pra matar a saudades dos amiguinhos vão querer se 

abraçar  

2059. Muita aglomeração e filhos asmáticos como o meu seria muito complicado. 

2060. Muita preocupação com a saúde das crianças é possível contaminação de pessoas 

mais velhas que residem junto à elas.  

2061. Muita preocupação com a volta as aulas esse ano devido a esse vírus... 

2062. Muita preocupação com as crianças menores que ainda não sabem se cuidar 

sozinhas  

2063. Muita preocupação sim com o aprendizado desse ano poucas lição as crianças 

quase não tem atividades  

2064. Muitas as preocupações,como manter nossas crianças longe uma das outras,manter 

a higiene adequada. 

2065. Muitas crianças podem ser portadores sem sintomas e acabar transmitindo 

trazendo para casa, muitos tem irmãos mais novos e avós em casa. 

2066. Muitas pessoas até hoje fica zanzando a toa não se cuida vocês acha mesmo que a 

escola tem essa obrigação ou conseguirá . 

2067. Muitas! Uma delas diz respeito a falta de diálogo intersetorial entre 

educação,saúde e assistência agora e pós pandemia com o retorno diante das inúmeras 

necessidades/demandas das famílias , crianças e profissionais. Uma outra é sobre a 

necessária participação de todos e todas profissionais que estão no chão da escola para 

discussão, organização e planejamento p o possível retorno. E por fim, como o conselho 

das escolas podem contribuir com a educação em Campinas em tempos de momento ? 

2068. Muito arriscado, depois de tanto tempo as crianças encontrando os amigos vai ser 

dificil manter distanciamento social, e tem muitas escolas q tem professoras idosas em 

risco e tem as familias tbm. 

2069. Muito conteúdo perdido. 

2070. Muito difícil o estudo em casa 

2071. Muito medo ,pois não temos estrutura em escolas para retornar. 

2072. Muito medo deve virus 



2073. Muito melhor e mais profícuo seria realizar ações intersetoriais, junto com a área 

da saúde e assistência social, mapeando as famílias e crianças que estão em risco 

alimentar e social. Essas crianças são excluídas não porque a escola está em quarentena, 

mas porque o governo e a sociedade nunca se importou com elas. E tantas crianças que 

estão fora da educação infantil, invisíveis em suas necessidades aos olhos do poder 

público! Essas pessoas ja paassavam necessidades antes da pandemia, e é nelas que 

precisamos pensar, ao invés de gastar tempo pensando num retorno incerto e sem 

segurança para alunos, famílias e profissionais.  

2074. Muito obrigado.  

2075. Muito pertinente está pesquisa, A sociedade 

2076. Muito preocupada com esse retorno . Quero ter o direito de escolher se minha filha 

volta ou não para escola , nesse caso ela não voltaria, a saúde em primeiro lugar . 

2077. Muitos docentes e demais profissionais envolvidos no ambiente escolar possuem 

comorbidades ou vivem com pessoas que estão nessas condições, o que será feito com 

esses profissionais? Vão continuar trabalhando em casa? Haverá EPI para todos? Haverá 

tapete sanitizante em todas as portas? Haverá termômetro infravermelho digital 

(termômetro de testa) para fazer o controle de acesso de todos? Se a pessoa apresentar 

febre, vamos recursar a entrada da criança ou família na escola? 

2078. Muitos não acessa 

2079. Muitos pais não teve tempo por esta trabalhando, ou conhecimento por falta de 

estudo para ajudar seus filhos com as atividades escolar isso gera uma grande confusão na 

cabeça da criança, pois é preciso um acompanhamento adequado para apredizagem da 

criança pais não são professores eles até tenta ajudar mas não tem a capacitação que o 

professor tem. 

2080. Ñ acho justo as crianças concluírem esse ano sem nem ter estudado,segundo essa 

forma de estudo ñ achei legal o ideal seria cada prof fazer um grupo com seus alunos e 

mandarem lição em pdf pra eles poder copiar assim ñ perderiam o foco com a caligrafia e 

seria melhor pra os profissionais acompanharem o desempenho de cada um,e ñ gostaria q 

as aulas voltassem ainda pq seria muito perigoso pras crianças e tbm ñ conseguiriam 

recuperar mais ano .... 

2081. N acho seguro para as crianças então e melhor arriscar  

2082. Ñ brinque com amiguinho  

2083. Ñ concordo em volltar as aulas  

2084. Ñ pode fazer novamente a série o ano todo que vem ?  



2085. Ñ temos vacina ainda para o Covid é as crianças se abraçam o tempo todo está 

muito difícil as aulas online nos pais não somos professores e os professores não são 

blogueiros, deve se cancelar esse ano é refazer no próximo melhor perder um ano do que 

perder a vida das nossas crianças. As minhas ñ voltaram as aulas pode vir conselho tutelar 

e o q for que a saúde delas em primeiro lugar e eu como mãe e responsável é quem decido. 

2086. Na creche e na pré escola não tem necessidade de ampliar o ano letivo, mas no 

ensino fundamental é importante pensar sobre, pois muitas crianças não terão o 

rendimento como tem na escola, uma vez que muitas famílias não teve uma educação 

básica adequada e tem muitos que são analfabetos e não podem auxiliar o seus filho nas 

atividades online, não podemos esquecer dos que não tem acesso a internet. 

2087. Na Ed. Infantil, existem muitas barreiras a uma retomada segura, pois as crianças 

são muito pequenas e não têm discernimento quanto à necessidade de distanciamento 

pessoal e cuidados. Mesmo não sendo grupo de risco, há uma rede de contatos envolvida 

que pode ser contaminada por elas, inclusive os funcionários e parentes destes.  

2088. Na Ed.Infantil é difícil pensar e planejar "distânciamento" e protocolos, tendo em 

vista que a faixa etária, necessita de "cuidados" e interações com os outros. 

2089. Na educação infantil as crianças colocam tudo na boca: brinquedos, livros, objetos. 

As crianças se abraçam, se beijam, alimentam-se umas próximas das outras. Por mais que 

se tomem os devidos cuidados é totalmente impossível o contato entre elas e o contágio 

também. 

2090. Na educação infantil é muito temerário o retorno às escolas. Voltar em setembro... 

Voltar e encontrar os adultos de máscara? Voltar sem a permissão de brincar com os 

amigos, sem ir ao parque da escola? De que escola estamos falando? Qual o resultado 

disso na vida dessas crianças? Elas têm uma vida pela frente para ir a escola, o importante 

agora é assegurar a vida e não o ano letivo. Alem do mais, são crianças pequenas que 

aprendem na interação. As crianças estão aprendendo, mas ainda não dominam o uso do 

banheiro com segurança, nem mesmo como espirrar corretamente. Uma criança de 4 anos 

irá lavar a mão adequadamente por 20 segundos? Talvez, e depois de lavar irá fazer uma 

pirueta, quem sabe no chão do banheiro mesmo. É desumano pedir que uma criança vá pra 

escola e fique longe dos amigos e da professora. Como não abraçar depois de meses 

separados? Outra questão é que muitas das nossas crianças moram com os avós. As 

crianças irão levar e trazer o vírus da casa pra escola e vice-versa. Não há o que garantir 

senão a segurança das pessoas para que possam seguir a vida, a vida escolar quando for 

seguro. 

2091. Na educação infantil não existe como fazer distânciamento social isso coloca em 

risco funcionários e suas famílias. Todos outros segmentos retornam com essa premissa 

portanto não tem como retornar uma vez que crianças são os principais vetores. 

2092. Na educação infantil não há como garantir que as crianças não compartilhem 

brinquedos sendo que compartilham até chupeta. Não vejo possibilidade de retorno ao 

mesmo modelo. O ideal seria mais salas com mais profissionais, para reduzir pessoas no 

mesmo espaço, e não o rodízio. 



2093. Na educação infantil o retorno principalmente nas comunidades carentes é 

realmente impossível, o grande número de alunos em sala e de pais que geralmente levam 

os filhos doentes, dando um remédio para camuflar a febre é cotidiano e quando ligamos, 

muitas são as vezes que se recusam a ir buscá-los. 

2094. Na Educação Infantil será muito difícil fazer cumprir o distânciamento e as normas 

nesessarias de higiene. 

2095. Na educação infantil vejo muita dificuldade trabalhar com protocolos de 

segurança...as crianças precisam de espaço externo, aprendem com a brincadeira e 

interação e utilizam todos os sentidos para aprender e crescer. 

2096. -Na educação infantil, como ficará o emocional/desenvolvimento da criança ao 

manter o afastamento de colegas, professores, que há meses não vê pessoalmente? Com o 

uso constante de máscara, que atrapalha a visão das expressões faciais? 

2097. Na Educação Infantil, trabalhamos o brincar, o compartilhar, o toque... qual a 

função dela sem podermos fazer isso? . 

2098. Na escola temos um refeitório muito pequeno, situação difícil para resolver. 

2099. Na hipótese de retorno escolar em fases, como previsto, chegando a 70 e 100% do 

efetivo de alunos, caso a cidade( municipio) recue para fases com mais restrição ( laranja, 

vermelha, do plano SP), a escola volta a esvaziar depois de ter implementado todo o 

retorno ? 

2100. Na hora das refeições, o refeitório é compartilhado por 2 salas em cada período de 

alimentação para que consigamos cumprir os horários do nosso planejamento diário. 

Iremos seguir com essa aglomeração ou levaremos as crianças em quantidades menores 

para serem alimentadas? Caso decidam levar em quantidades menores, teremos mais 

funcionários para ajudar? 

2101. Na idade da minha filha (4 para 5 anos), o aprendizado se dá através das 

brincadeiras e nada mais, como fica a questão do compartilhamento de materiais e 

brinquedos? Existe uma responsabilidade indireta que temos com as pessoas com quem eu 

trabalho e demais familiares, uma vez que as possibilidade da nossa filha não desenvolver 

sintomas e mesmo assim transmitir a COVID-19 é grande. 

2102. Na idade da minha filha (4), o aprendizado se dá a partir da brincadeira, como isso 

acontecerá dentro da escola? Uma vez que tudo (brinquedos e materiais) é compartilhado 

entre eles? 

2103. Na minha área de atuação,acredito que não será possível o retorno em setembro 

levando em conta a periculosidade e rapidez de contágio da doença e a dificuldade do país 

em ofertar atendimento a população.Sobre a conclusão do ano letivo, precisa levar em 

conta cada etapa de ensino. 

2104. Na minha familia, meus pais são grupo de risco, e eu cuido deles. Estou 

trabalhando como dá, mas é um absurdo achar que meu filho pequeno vai se isolar de 

todos na creche. Se ele se contaminar seria muito problemático pra todos nós. Ridículo 



quererem abrir agora. Cancelem esse ano letivo. Até porque nossas crianças e vidas são 

prioridades, e não o comércio. Obrigada a todos pelas cestas, ajudou muito aqui em casa, 

espero que continue nisso. 

2105. Na minha opinião 

2106. Na minha opinião ainda não é o momento de voltar às aulas, tudo ainda é muito 

incerto se tratando dessa pandemia, acredito que esse ano já está perdido e acho muito 

difícil recuperar os meses que já se passaram. 

2107. Na minha opinião ainda não é o momento de voltar às aulas. 

2108. Na minha opinião as crianças não estão preparadas para voltar a escola.....e triste 

mais vai ser difícil....  

2109. Na minha opinião as escolas municipais poderiam dar matérias que são dadas em 

sala de aula(antes da pandemia) e que poderiam ser matérias de escola,pois essas 

atividades do EAD não iram complementar meus estudos 

2110. Na minha opinião como o ano já está terminando porque de setembro pro final do 

ano eu acho que não compensa os alunos voltarem ter aula presencial só por dois ou três 

meses o correto seria retornar às aulas no ano que vem 2021 mesmo 

2111. Na minha opinião deveria cancelar este ano de letivo. 

2112. Na minha opinião deveria refazer o nono ano, pois ele não tem capacidade para 

ingressar no ensino médio sem aprender. 

2113. Na minha opinião deveria ser cancelado o ano letivo.  

2114. Na minha opinião é que , este ano não tem como finalizar o ensino de 2020 devido 

a pandemia do covid 19!!! 

2115. Na minha opinião enquanto essa doença não sumi não tem condições de voltar as 

aulas  

2116. Na minha opinião enquanto n passasse essa pandemia n deveria voltar as aulas pq 

é muito risco p as crianças e professores aliás é perigoso p tds  

2117. Na minha opinião esse ano acabou não teve ter aula mais 

2118. Na minha opinião esse ano já foi perdido então na minha opinião sou contras as 

crianças volta as aulas pq como uma criança vai ficar de marcará nas escola dia todo não 

consegui ficar Nei dois minutos  

2119. Na minha opinião esse ano não deve ser considerado para aprovação, devido os 

alunos estarem "estudando" em casa. Muitas famílias não estão tendo o acesso devido aos 

materiais de estudo, muitas não possuem o preparo necessário para ensinar seus filhos e 

até, muitas vezes nem compreendem aquilo que deve ser ensinado para a criança. O 



ensino em casa e o ensino na escola tem uma diferença gritante, tendo em vista conteúdos 

disponibilizados, o preparo dos educadores, falta de tempo entre outros assuntos devem 

ser levados em consideração também. Ao meu ver o ano de 2020 foi um ano "perdido" 

para a educação. 

2120. Na minha opinião esse ano não deveria ser contado como ano letivo e ser anulado. 

Começaria tudo qdo enfim tiver a vacina e assim todos voltarem as suas rotinas normais 

2121. Na minha opinião eu acho que tem que tomar providências certa das aula votar em 

setembro,ver se pode mesmo voltar devido a pandemia.Porque se tomamos cuidado até 

agora com as crianças em casa e ainda esse vírus não acabou e ñ chegou vacina ainda qual 

garantia temos com a volta as aulas em setembro? E a respeito sobre o ano eu acho que 

deve dar o estudo do 4 ano junto com a 5 ano no ano 2021 pra ñ perder o ano 2020. 

2122. Na minha opinião não devemos levar nossos filhos esse ano pois seria pouco 

tempo de aula e um risco grande para nossas crianças 

2123. Na minha opinião o ano letivo desse ano deve ser cancelado pois não sabemos 

sobre o estado de outras família mesmo tomando os devidos cuidados !  

2124. Na minha opinião o ano letivo deveria terminar esse ano porque a criança 

dificilmente conseguiria seguir as normas de segurança da vigilância sanitária. 

2125. Na minha opinião o ano letivo escolar de 2020, deveria ser abolido. E no próximo 

ano as crianças deveriam voltar ao ano letivo.. fazer junção de 2 anos seria um total 

retrocesso e em nada seria favorável para os alunos. Uma vez que o aprendizado seria 

corrido para dar conta de 2 anos. 

2126. Na minha opinião o ano letivo já deve ser encerado que todos teveram retorna as 

escola só ano que vem para segurança de todos ano letivo recupera a vida das criança não  

2127. Na minha opinião os alunos não conseguiram fortalecer seus conhecimentos para 

ir pra próxima seria deveria ter mais reforço escolar 

2128. Na minha opinião os pequenos não tem discernimento para uso de máscaras e não 

contatos com outros colegas. Então acredito que infelismente eles não vai saber lhe dar 

com a situação e seguir a ponta as instruções . Criança é criança pula,corre,coloca mão na 

boca n nos olhos e abraça.  

2129. Na minha opinião uma retomada ainda esse ano das aulas seria muito arriscado, 

tendo em vista que os casos ainda estão aumentando e principalmente em nossa cidade, 

então acho que seria muito mais seguro que esse ano letivo fosse anulado e que os alunos 

venham a cursar no próximo ano, uma vez que tudo que estamos passando já está bem 

difícil e ainda ter que conciliar com as tarefas on line onde nem todos os alunos tem tanta 

facilidade de acesso, e digo isso não só pelo acesso on line mas sim pelo tempo que os 

pais ou responsáveis tem que dedicar para ajuda-los nas atividades. Muitos pais estão 

desempregados sem saber como será o dia de amanhã, muitas preocupações na cabeça e 

provavelmente com tudo isso não irá conseguir se concentrar e ter paciência para auxiliar 

a criança quando necessário nas suas atividades. Sei que a escola, os educadores estão 

fazendo o possível para tornar isso mais leve e fácil, mas é muito complicado falo por 



experiência própria, tenho 2 filhos estudando e 1 bebê de 6 meses (que toma a maior parte 

do meu tempo) e tenho que conciliar todas as minha tarefas diarias com as lições e 

atividades das crianças e ainda trabalho com artesanato, então o meu dia só termina a 

01:00 da madrugada, fico imaginando os outros pais que ainda trabalham fora chegam 

cansados de um dia exaustivo de trabalho e ter que ajudar os filhos nas tarefas escolares. 

2130. Na minha opinião, a volta às aulas, considerando o cenário atual, seria precipitado 

e irresponsável. Na Educação Infantil, seria impossível manter distanciamento e seguir 

protocolos sanitários da maneira adequada. Além disso, a volta às aulas provocaria o 

aumento do uso do transporte coletivo e da circulação de pessoas na rua e em outros 

diversos locais. Crianças, funcionários, educadores e familiares estariam absurdamente 

expostos. 

2131. Na minha opinião, as crianças não iram respeitar o distanciamento social, e 

principalmente usar a máscara corretamente no período, vejo pelos meus filhos em casa 

tira, coloca, chora que não quer usar, e tbm quando vê os amigos já querem logo se 

aproximar, abraçar essa é minha maior preocupação. 

2132. Na minha opinião, esse ano já passou, não mandarei meus filhos em hipótese 

alguma, pois se em casa já é difícil imagina na escola, eles ainda não tem 

responsabilidades suficientes para voltar a aula esse ano  

2133. Na minha opinião,ainda não é o momento certo, de volta às aulas tem que pelo 

menos,ter a vacina,aí depois sim volta às aulas, com segurança e as mamãe ficam 

tranquilas, essa é minha opinião.  

2134. Na minha opinião,penso que eles não aprenderam o conteúdo de 1 ano em apenas 

3 meses e meio.e os pequenos não saberão tomar cuidado direito com a higienização. 

2135. Na minha opinião..acho que não deve dar um passo para tras e sim pra 

frente.Então terminar esse ano sem estress e retornar somente o ano que vem com nova 

sala de aula.. 

2136. Na minha preocupação e que esse ano não haverá creche para as crianças por que 

nenhuma criança vai se adaptar a ficar distantes dos coleguinhas. 

2137. Na minha unidade de trabalho, temos só 3 banheiros para os funcionários( 2 

femininos e 1 masculino), e esses banheiros já não são nada adequados para o nosso dia a 

dia normal e agora com o Corona vírus, como vai ser? 

2138. Na nossa opinião, devemos deixar normalizar ...Porque se não estaríamos 

colocando a vida de todos em risco. 

2139. Na saúde das minha familia 

2140. NA SEMANA DURANTE 3 MESES NAO VSI ENSINAT NADA SO VAI DE 

SLASTRAR O CONTAGIO E AINDA PODE ESTICAR ESSA PANDEMIA 

2141. Na vdd não concordo com nem uma das opções a cima, acredito que devemos 



pular o ano letivo de 2020 E acrescentar mais um ano para as crianças a partir de 2021 e 

não fazer os 2 junto a, seria muito puxado para os msm. 

2142. Na verdade deixo minha preocupação é minha opinião, pois o isolamento 

decorrente do episódio covid19. Apenas deixou extremamente visível o abismo 

educacional, que impera no nosso Brasil. O quanto o ensino público, que não serve mais a 

elite, como em outros momentos serviu. Está distante da realidade que se é dada aos que 

conseguem oferecer o ensino privado!!!!A minha questão é...????Será que em 2021,o 

olhar será realmente ???�diferente??? 

2143. Na verdade fico preocupada de enviar esse ano para escola 

2144. Na verdade o ensino vem sendo muito falho. no qual até o dia em que meu filho ia 

não foi ensinado nada há ele...há não ser brincar no parque ,sendo assim não vejo motivo 

algum pra que as aulas tenha retorno,colocando a segurança das crianças em risco só pra 

que elas brinquem na escola  

2145. Na verdade só da pra ter uma opinião mais pra frente...no momento acredito que 

não seja bom o retorno, porém mais pra frente da pra se ter uma idéia melhor da situação. 

2146. Nada 

2147. Nada a declarar 

2148. Nada a fala 

2149. Nada ah dizer no momento  

2150. Não aceito o retorno das aulas nossas crianças devem ser preservadas 

2151. Nao acho adequado o retorno das aulas, enquanto nao tive uma vacina contra o 

virus, criança è muito imprevisivel e mesmo com todos os cuidados o risco de pegar o 

virus è grande. 

2152. Não acho certo a volta as aulas. Sem condições . Sou contra a volta as aulas . Este 

ano meus filhos não iram mas para a escola . Somente ano q vem  

2153. Não acho certo e nem concordo com o retorno as atividades escolares. Porque as 

crianças não tem noção necessária de distanciamento social, higiene e cuidados que um 

adulto tem. Não quero que minha filha volte as aulas até que tudo isso se normalize. 

2154. Não acho certo que esse ano seja considerado para aprovação uma vez que as aulas 

on LINE devido o isolamento não foram satisfatória.Meu filho está cursando o 6°ano e da 

para contar quantas vezes ele teve uma aula decente com participação dos professores. A 

escola não cumpriu com o que propôs.Entao os alunos não base nenhuma para aprovação 

e dar continuidade para o 7° ano. As consequências serão mtas para o próximo ano. 

2155. Não acho correto a aula volta porque cm esse vírus crianças não vai fica cm 



máscara na cara e distante um do outro e eles tbm.ja perderam muito tempo 

2156. Não acho legal as aulas volta esse ano,muitas crianças não sabem se cuida,e por 

esse motivo a minha filha esse ano não volta pra escola  

2157. Não acho necessária essa exposição ao vírus 

2158. Nao acho prudente as crianças voltarem a escola,pois o surto do covid so esta 

aumentando,isso seria expor nossos filhos!! 

2159. Não acho que está seguro totalmente para a voltas as aulas  

2160. Não acho que para as crianças menores Seja prudente a volta ,por mais vigilância 

que se tenha acho que ainda são muito pequenos pra seguirem as regras de higiene o 

tempo todo, Só penso como seria difícil mantemos afastados e de máscaras  

2161. Não acho que retornar para ter 3 meses de aula presencial, e ainda fracionado, fará 

diferença neste ano letivo. 

2162. Não acho que seja conviniente as crianças voltarem esse ano . Acho muito 

arriscado para saúde das crianças. Pode ser que não chegue a contaminaf as crianças , mas 

através delas pode acontecer a contaminação dentro das famílias . Acho que quando tiver 

uma vacina ,tudo já estiver mas calmo , assim poderemos pensar em retorno das escolas.  

2163. Não acho que será capaz de fazer todos os protocolos que estão sendo proposto 

pois todos sabemos a realidade do ensino público então na minha opinião é melhor 

continuar com ensino a distância até pq não vou mandar meus filhos pra escola correrem 

riscos 

2164. Não acho Seguro a volta as aulas presenciais ,por motivo de contaminação . 

2165. Não acho seguro as crianças retornarem as aulas esse ano e já perderam o ano, eu 

gostaria que a minha filha tivesse a chance de cursar a série dele como deve ser, ou seja, 

em 2021 recomeçar o 6º ano, sem junção ao 7ºano 

2166. Não acho seguro mandar meu filho para a escola agora porque não tem como 

evitar o isolamento das outras crianças, o uso de máscaras incomoda na hora das 

brincadeiras e não tem monitoras suficientes na escola para cuidar de todas as crianças  

2167. Não acho seguro o retorno das aulas presenciais este ano,como apoiou dos 

professores prefiro ter aulas online, receber as atividades através das plataformas como 

tem sido até agora, eu tenho 64 anos. 

2168. Nao acho seguro o retorno pra essa faixa etaria nesse momento 

2169. Não acho viável um retorno sem uma vacina adequada, e uma redução na taxa de 

ocupação nos hospitais, pois em casa temos 2 crianças, uma idosa e dois adultos que, 

voltando as aulas, teremos que trabalhar fora (meu marido continuou, mas eu voltaria a 

trabalhar também em escola), pegando ônibus diariamente, aumentando mais ainda os 



riscos. 

2170. Não acho viável voltar agora com essa pandemia tem que esperar passar tudo isso 

2171. Não achu seguro meu filho ir a escola nesse momento.  

2172. Não acredito que dê para reaver esse ano que já foi perdido porém vejo que é 

muito importante para o desenvolvimento da minha filha de 4 anos a volta às aulas em 

Setembro para que ela não seja ainda mais prejudicada já que na creche ela vai ter um 

espaço seguro de aprendizagem pelo menos por alguns poucos meses antes das férias. 

2173. Não acredito que protocolos de distanciamento entre crianças pequenas serão 

eficazes! Não estaremos seguros! Vamos nos expor ao vírus! Não há cura nesse momento!  

2174. Não acredito que, mesmo aplicando protocolos de segurança, e limitando os 

números de alunos. As demandas são muito complexas, envolve transporte, funcionários, 

professores e alunos em grupos de risco. Toda a rotina precisa ser reestruturada. Não 

acredito que tenhamos tempo e recursos para que todas as adequações sejam possíveis de 

serem praticadas em tempo. Acredito que esse momento deva ser utilizado para uma 

organização de retorno presencial em 2021, prevendo-se que todas as medidas de 

segurança deverão ser prorrogados no tempo. Planejemos nas escolas, na comunidade 

escolar, na SME. Poderíamos repensar nosso modelo de Educação enquanto país. Mas, 

considerando a nossa realidade no município. Poderíamos em momento, pensar em 

recursos para melhorar e fomentar as intervenções à distância. 

2175. Não acredito ser necessário o retorno de todos os alunos, podem voltar somente os 

alunos que não tem acesso às plataformas digitais. 

2176. Não acredito ser seguro ainda as crianças não vao manter o distanciamento a 

professora não vai estar presente a todo momento e mesmo que tenha mais funcionários 

não acho seguro neste momento. Sou a favor das aulas online e que seja concluído 5 série 

no próximo ano 

2177. Não acredito ser seguro enviar minha filha de 4 anos pra creche este ano, pois 

tenho pessoas do grupo de risco em casa, ela é pequena e não seguirá todos os protocolos 

corretamente. Além disso ela está em idade de aprendizado lúdico com materiais e 

espaços compartilhados junto ao contato físico intenso, o que agrava a situação de 

contaminação. 

2178. Nao apoia as voltas aulas pós as criancas nao vão conseguir ficar de mascara e 

nem o distanciamento 

2179. Não aprender o básico pra passar numa faculdade! 

2180. Não aprender o conteúdo programado para este ano. Não tenho apostila, minha 

escola não liberou, estou sem apostila alguma, não tenho aulas online, apenas trabalhos a 

cada quinzena. Educação de formação precária. 



2181. Não aprender o necessário esse ano e concluir sem saber o suficiente para o ano 

seguinte.  

2182. Não cocordo com o retorno das crianças na escola. Pois crianças são crianças e não 

vão conseguir manter distância de seus amiguinhos e professores.  

2183. Não concordo , pois o vírus está espalhando agora na região do campo grande , 

onde fica localizada a escola 

2184. Não concordo a voltas as aulas esse ano, até ter uma vacina que as crianças possam 

tomar e temos segurança que elas estarão protegidas , sem essa prevenção não acho que 

eles devem voltar , as crianças não tem malicias, e trocam lanche , imagina o que podem 

fazer  

2185. Não concordo com a volta das aulas em setembro ainda mais no setor infantil,as 

crianças não tem noção que não pode haver contato com os colegas! 

2186. Não concordo com a voltas as aulas as crianças são veneráveis e ainda mais 

aquelas com problemas respiratório 

2187. Não concordo com o retorno das aulas antes da vacinação contra o coranavirus.  

2188. Não concordo com o retorno das aulas este ano  

2189. Não concordo com o retorno dos alunos ..infelizmente a rede pública de ensino 

não estrutura pra volta dos alunos durante una pandemia ..meu filho tem doença 

respiratório ,enquanto nao ouve a cura ou controle desse vírus não será seguro o retorno as 

aulas prefiro meu filho vivo e espero que achemos uma solução pra conclusão das aulas 

pro ensino fundamental e ensino médio... 

2190. Não concordo com o retorno em setembro, minha filha está na educação infantil, 

ela é muito nova pra entender e conseguir seguir os protocolos, que até mesmo muitos 

adultos não seguem. Não vejo benefícios nesse retorno arriscado, cheio de protocolos e 

entraves. 

2191. Não concordo com o retorno volta as aulas. 

2192. Não concordo com q volte as aulas pois criança não entendi muito sobre os 

cuidados e não temos garantia que todos da escola vai ter esse cuidado com as crianças  

2193. Não concordo com retorno as aulas para as crianças nesse tempo de pandemia 

crianças nesta idade não tem como controla sobre a distância e cuidados sou contra . 

2194. Nao concordo do retorno as aulas antes da vacina pois as crianças não saberão se 

prevenir  

2195. Não concordo do retorno as aulas este ano enquanto não houver a vacina para nós 

proteger.nao quero correr riscos desnecessários.A prefeitura tem que dar mais condições 

para que os alunos continuem nos encontros mitigadores como tem ocorrido (,as 

plataformas), pois assim teremos mais condições de trabalhar com os alunos nas 



atividades que já tem ocorrido. 

2196. Não concordo em voltar as aulas esse ano  

2197. Não concordo que as aulas volte por conta dessa pandemia as crianças não 

obedecem nem em casa com a parte de higienização imagina longe dos pais a escola e 

essencial e mais acho qur nesae momento não acho o correto  

2198. Não concordo retorno as aulas enquanto a população não está vacinada, pois seria 

um caos na saúde pública. E acho que deve sim valer esse ano pois meu filho eu 

alfabetizei em casa se repetir meu trabalho e esforço será jogado fora. 

2199. Não confio as crianças na escola porque se em casa é difícil segurar um ou dois 

imagina mais  

2200. Não confio em mandar meu filho para a escola 

2201. Não conhecemos esse vírus e também não sabemos como está a saúde de nossas 

crianças para expor a essa doença tão fatal que ceifou muitas vidas e tem ceifado...A 

garantia é da vacina para imunizar assim ficaremos tranquilos para que nossos filhos 

voltem com segurança para a escola. 

2202. Não conhecemos esse vírus e também não sabemos como está a saúde de nossas 

crianças para expor a essa doença tão fatal que ceifou muitas vidas e tem ceifado...A 

garantia é da vacina para imunizar assim ficaremos tranquilos para que nossos filhos 

voltem com segurança para a escola. 

2203. Não consegui acessar aula online. Como acessar 

2204. Não consegui entender mais da metade dos conteúdos e isso me prejudicará no 

futuro  

2205. NÃO CONSEGUIRÃO MANTER DISTANCIA E TER A HIGIENE 

NECESSÁRIA, E VOLTANDO APENAS EM ALGUNS DIAS DA SEMANA POR 

CONTA DO REVEZAMENTO IRÁ BAGUNÇAR AINDA MAIS A VIDA DOS PAIS 

QUE NÃO TRABALHAM ESPORADICAMENTE, TAMBÉM NÃO TERÃO TEMPO 

PARA O APRENDIZADO VISTO QUE FICARÃO O TEMPO TODO SE 

PREOCUPANDO COM AS MEDIDAS SEGURAS DE RETORNO , ISSO IRÁ GERAR 

ESTRESSE. 

2206. Não considero o ambiente escolar seguro este ano.pois são muitos crianças,que 

sempre vão ter contato . 

2207. Não considero prudente uma turma de berçário conviver antes da vacinação em 

massa contra o covid 19 

2208. Não considero que seja seguro para as crianças pequenas o retorno as aulas antes 

de uma vacina contra o Covid 19 



2209. Não consigo fazer atividade on eu preferia que fosse tudo empresa  

2210. Não consigo imaginar como poderá ser o retorno das crianças da Educação 

Infantil. Mesmo pensando na possibilidade de retornarem as crianças maiores de 4 e 5 

anos. Como será isso? Pensar em distanciamento entre as crianças, como garantir, se nem 

mesmo os adultos conseguem? As crianças pequenas são dinâmicas, livres e interativas. 

Como evitar que elas toquem o colega, o chão, móveis e objetos que podem estar 

contaminado e contaminá-las. 

2211. Não consigo imaginar um retorno onde não teremos a tranquilidade de exercer as 

nossas atividades, pois não teremos o principal, a segurança de que estaremos protegidos, 

que não estaremos disseminado vírus entre nós, entre nossos alunos e seus familiares ! 

2212. Não consigo nem imaginar pois é um risco voltar às aulas e expor as crianças 

nesse tempo de pandemia. 

2213. Não creio que a escola será capaz de garantir a segurança das crianças e dos 

profissionais da escola com o retorno em setembro.  

2214. Não creio que os alunos irão seguir todos os protocolos de saúde, são crianças, 

nem adultos seguem  

2215. Não creio ser favorável para os alunos retornarem em um modelo de escola, no 

qual não poderá ter total aproveitamento dos conteúdos transmitidos. Além de 

desnecessários seria de total irresponsabilidade expor os alunos, profissionais da escola e 

comunidade a esse vírus que até o momento não existe controle, e as formas de prevenção 

são totalmente inadequada em ambiente escolar. Meu filho não retornará até que seja 

Seguro para ele! 

2216. Não dá para considerar q foi cursado o Ano, foi dado muito menos conteúdo e 

outras situações sócio emocionais q não dará para seguir com as exigências do ano 

seguinte. Será pulada uma etapa...não acho válido, nem saudável... Exemplo uma criança 

de 1° ano pular para o 2° sem ter mais parques e questões q teriam no ano anterior para 

assimilarem essa nova etapa... 

2217. Não dá para opinar sobre o retorno pelo fato que não dá para prever a evolução do 

risco de contaminação. Em relação ao período letivo há a necessidade de avaliar os 

impactos da aprendizagem, seus desdobramentos e suas diversas realidades. Com isso, 

esta questão é delicada e complexa. Devendo ser considerado os seus múltiplos aspectos. 

2218. Não dá para retornarmos, pois não tem como fazer o distanciamento com as 

crianças por serem muito pequenas. 

2219. Não deve retornar sem ter uma vacina pronta se as crianças si contamina  

2220. Não deve volta as aulas pois tem crianças com problemas respiratórios e difícil em 

meio a tudo isto que o país vem passando manda as crianças para a escola pois nada 

melhor que o cuidado dos pais para que não venha aumentar ipidemia  



2221. Não devemos voltar as aulas presenciais principalmente para alunos de educação 

infantil. 

2222. Não deveria voltar ,por conta não me sinto seguro levar meu filho a escola nesse 

momento 

2223. Não é dúvida mais nesse ano não vou manda a minha filha mais pro colégio por 

causa do corona vírus  

2224. Não é gostaria quê voltasse as aulas en 2020 

2225. Não é hora para as crianças voltarem, se adultos não cumprem protocolos, crianças 

muito menos. Crianças são contatos físicos. 

2226. Não é matéria 

2227. Não é o melhor momento o retorno das aulas  

2228. Não é possível manter o distanciamento na educação infantil. O parque é espaço 

primordial para as crianças. Não dá para retomar as aulas sem o uso deste espaço e sem 

garantia de que as crianças estarão protegidas do contágio e propagação do vírus. 

2229. Não é possível manter uma distância dos bebês, eles também não podem usar 

máscara, então fica complicado voltar as aulas em setembro.  

2230. Não é possível saber como estará o ritmo da pandemia em setembro... 

2231. Não é possível ter um distanciamento entre crianças. 

2232. Não é seguro a volta das aulas para as crianças! 

2233. Não e tempo de volta as aulas 

2234. Não e. Tempo das aulas volta 

2235. Não entendi a questão anterior. Sou contra reposição da Ed Infantil neste ano, 

quando houver vacina que pensemos no retorno de acordo com os princípios da Ed 

Infantil. 

2236. Não estamos aptos para a volta as aulas, os números de casos estão altíssimos e 

ainda tendema subir, voltar seria praticente ignorar toda essa calamidade 

2237. Não estamos em condições de retomar o contato social no momento. Ainda 

precisamos de isolamento até estarmos seguros. Crianças são vetores de contágio.  

2238. Não estamos preparados pra levar eles 



2239. Não estou a favor de voltar às aulas,pois ainda não temos uma vacina contra o 

covid19 , e acho muito perigoso meu filho retornar nesse período 

2240. Não estou de acordo pois crianças não respondem por si. Gerando assim a minha 

rejeição de voltar as aulas presenciais. 

2241. Não estou prepara pra mandar meus filho pra escola esse ano não deveríamos 

manter do jeito que está eles estudando em casa não quero e não vou por a vida deles e 

dos avós em perigo  

2242. nao estou satisfeita com conteudo escolar deste ano, acredito que as crianças nao 

tem conteudo para poderem passar este ano e cursar um novo ano em 2021. ha tambem a 

preocupaçao com higiene e distanciamento das crianças , se caso as aulas voltarem. as 

crianças nao tem tanta noçao da gravidade desta pandemia, mesmo sendo muito bem 

instruidas pelos familiares, qdo estiverem juntas irao se abraçar , se tocar, ficar proximas , 

sem contar o uso de mascaras, que acredito que nao ficarao o tempo todo com ela . mesmo 

se as aulas retornarem , minha filha nao retornara, por causa da prevençao, prefiro que ela 

esteja protegida agora e que faça um bom ano em 2021. agradeço  

2243. Não estou segura com a volta às aulas. 

2244. Não estou segura em deixar minha filha ir pra escola. Eles não tem a consciência 

de manter o distanciamento social, ou as outras medidas preventivas. Acho que deveria 

voltar no ano de 2021 

2245. Não existe consenso entre os governantes e a população fica a deriva fazendo o 

que acha "certo" no que lhe convém.  

2246. Não existe controle adequado para a retomada das aulas e segurança para os alunos 

2247. Não existe educação sem interação! 

2248. Não existe segurança se ñ há consciência das pessoas referente a contaminação e a 

gravidade . 

2249. Não existe um retorno seguro sem vacina ou medicamento. Se isso acontecer 

estaremos colocando todos em risco! Nossas salas não tem ventilação adequada, as 

crianças não conseguirão manter distanciamento social, não possuem maturidade e não 

usar a máscara adequadamente. Também me preocupo com o horário da refeição, como 

será feita? Para beber água, é preciso tirar a máscara, e portanto estará suscetível a se 

contaminar ou contagiar. 

2250. Não foi aplicado.  

2251. Não gostaria de mandar meu filho esse restante de ano. Por questão de segurança 

2252. Não gostaria q as aulas voltassem pois as crianças não vão obedecer as regras e 

isso é muito perigoso,pois tenho muito medo pela saúde de minha filha 



2253. Não gostaria que as aulas voltassem esse ano,considero um ano perdido devido a 

pandemia, e pra segurança de todos ,na minha opinião, deveria-mos deixar esse ano letivo 

pra lá e começar novamente no ano de 2021 

2254. Não gostaria que as aulas voltassem esse ano. Estou preoculpada com a saúde de 

todas as crianças  

2255. Não gostaria que meu filho de seis anos voltasse esse ano pra escola ,acho muito 

perigoso ,eles são pequenos não vão conseguir fazer as higiene e tomar os devidos 

cuidados de distanciamento necessário e a professora não vai conseguir controlar tantas 

crianças fica difícil ,então acho melhor terminarem esse ano com a aula online mesmo 

,bem mais seguros pra eles .e tranquilidade nossa . 

2256. Não gostaria que meu filho voltasse a frequentar a escolinha nesse ano enquanto 

não passar esse período de pandemia . 

2257. não gostaria que meus filhos voltasse nesse momento pois está muito difícil e 

preocupante e se voltar as aulas quais os critérios que vai criar pra a segurança das 

crianças  

2258. Não gostaria que minha filha voltasse esse ano para escola ela nao saberá se 

proteger contra o virus 

2259. Não gostaria que retornasse às aulas até ter uma vacina para o COVID-19 

2260. Não gosto da ideia do meu filho retornar às aulas pois ele sofre de problemas 

respiratórios sempre precisa de inalação e remédios seria prejudial um retorno agora 

2261. Não há como garantir a segurança dos profissionais da educação, nem dos alunos, 

nem dos pais ou parentes tendo vista que estão envolvidas várias famílias com culturas e 

pensamentos divergentes em relação a pandemia. Uma grande parte da população ainda é 

cética e não toma os cuidados necessários. Existe um risco enorme de crianças infectadas 

e assintomaticas frequentarem a escola nesse momento e transmitir a covid-19 aos 

profissionais da educação e outras crianças fazendo com haja novamente uma alta 

disseminação do vírus. Não há nenhum protocolo que de fato garanta a segurança dos 

envolvidos.  

2262. Não há como manter distanciamento social com grupos de crianças de 0 a 3 anos, 

nos espaços onde brincam, comem e principalmente onde dormem. E para o adulto é 

impensável falar de distanciamento com crianças que querem afeto e atenção em tempo 

integral. E ainda que o risco entre crianças seja menor, tem que se levar em conta que elas 

moram com adultos e que muitos podem ser do grupo de risco. 

2263. Não há como voltar educação infantil sem vida social.. isso é desumano. Não há 

espaço nas salas para distanciamento  

2264. Não há condição de retorno as aulas em plena pandemia, sem vacina. 

2265. Não há distanciamento dentro de uma escola , acho difícil manter as mesmas 

medidas de necessárias de higiene que são exigidas para as segurança dos alunos , 



2266. Não há estrutura para contenção desse virus em ambiente escolar. Além, do 

aprendizado ter sido emoldurado em virtude de novas adaptações, creio que o melhor seja 

reforçar o ensino presencial/virtual, juntamente com o compatível do ano, para que assim 

não se perca as propostas curriculares de cada ano/série. 

2267. Não há necessidade de voltar, sendo que ficamos até agora estudando em casa. 

2268. não ha possibilidades das crianças ficarem de mascaras por tanto tempo 

2269. Não há segurança  

2270. Não há segurança para retorno presencial. Nenhum protocolo sanitário vai 

conseguir distânciamento na educação infantil. O ano praticamente já se foi. Pra que 

arriscar nossos filhos e nós tbm, pois as crianças podem transmitir ? Não há testes para a 

população não temos como garantir segurança . No comércio foi caótica a retomada isso 

pq são adultos e existem normas pra ser seguidas. Não vamos arriscar a vida de quem 

mais amamos por jogos políticos não acham? Sou contra , minha família é contra , meus 

amigos são contra . Não tem cabimento se cogitar colocar todos em risco , incluindo 

professores , monitores e funcionários. Meus filhos não voltam esse ano . 

2271. Não há vacina ainda e sinceramente não acredito que a escolarização do meu filho 

seja mais importante que sua vida. Voltar sem a vacina seria um genocídio! Nao acredito 

em ano perdido para quem está vivo, só perde o ano quem morreu. Meu filho terá a vida 

toda pela frente para estudar, aliás, nunca se para de aprender. Então, qual a necessidade 

dele ir à escola agora, em meio a uma pandemia sem precedentes? O foco agora deve ser 

sobreviver e não se teremos ou não ano letivo. 

2272. Não haverá tempo hábil para se trabalhar os conteúdos para atingirmos os 

objetivos desejados.  

2273. Não imagino como será possível o retorno da Ed. Inf. antes de termos uma vacina. 

Nesta fase as crianças são totalmente dependentes de contato físico, o que está fora de 

questão por todos os motivos que já conhecemos, a pandemia e sua forma de contágio. Me 

sinto bem aflita. 

2274. Nao irei enviar minha filha porque ela é asmatica ela é do grupo de risco obg 

2275. Não iria repor todo conteúdo da grade curricular iria? 

2276. Não mandarei meus filhos pra escola esse ano e ponto final  

2277. Não me nego de trabalhar,mas sinceramente não acho correto as crianças da 

Educação Infantil , voltar agora,sem vacina,sem ter uma margem de estabilidade para eles 

e para nós, como poderemos trabalhar,sem proteger nossas crianças e a nós mesmo. 

2278. Não me sentiria confortável e ficaria muito preocupada se voltasse as aulas esse 

ano. 



2279. Não me sinto segura com a abertura das escolas, por mais que tentem manter os 

objetos e o local higienizados. 

2280. Não me sinto segura de deixar meu filho frequentar a escola nesse tempo 

2281. Não me sinto segura em enviar meu filho pra escola, ainda mais na idade dele (5 

anos) 

2282. Não me sinto segura em está deixando o meu Filho retorno na escola esse ano. 

Será maltrata ele demais tendo que manter distanciamento dos amiguinhos , tias e não 

podendo brincar na área externa e interna da creche, sem contar que não irá poder brincar 

com os brinquedos. 

2283. Não me sinto segura em hipótese alguma, mesmo com todas os cuidados sanitários 

pra mim enquanto não tiver a vacina nao tenho segurança.  

2284. Não me sinto segura em relação à volta das aulas em 2020 , infelizmente esse vírus 

é mortal, perdi muitas pessoas conhecidas para a Covid19.  

2285. Não me sinto segura para mandar uma filha a escola sem antes ter uma vacina 

eficaz e disponível para toda a população. 

2286. Não me sinto segura, neste momento, para prever um retorno às aulas, mesmo com 

todos os cuidados e protocolos sanitários possíveis. Acho que precisa haver uma 

estabilização na contaminação da COVID para pensarmos em uma previsão de retorno às 

atividades.  

2287. Não mim sinto segura mandar meu filho para escola sei q ele não vai se cuidar 

como em casa então prefiro que ele perda esse ano 

2288. Não passa de ano  

2289. Não podemos deixar nossas crianças correr esse risco ,se a pandemia não tiver 

acabado. 

2290. NÃO PODEMOS GARANTIR A SEGURANÇA DE SAÚDE DAS CRIANÇAS, 

SÓ COM ALCOOL EM GEL. EDUCAÇÃO INFANTIL IMPOSSÍVEL O 

DISTANCIAMENTO. 

2291. Não podemos lutar contra um vírus se voltarmos sem uma vacina,todos irão sofrer 

grandes consequências em contaminação.... 

2292. Não podemos responsabilizar a escola por garantir que é um ambiente seguro, pois 

lidamos com pessoas, que têm contato com outras pessoas. 

2293. Não posso mandar meu filho para a Escola nesse Período de Pandemia ele já teve 

Pneumonia Bronquiolite ele tem Rinite Alérgica ele pode correr risco então não vou 

colocar a vida dele em risco pois crianças não sabe se cuidar . 



2294. Não possuo segurança em levar meu filho a escola pelo fato da transmissão da 

COVID-19 ainda não ter abaixado seu nível de contágio. É loucura a volta as aulas nesse 

período mais caótico da Pandemia. Por esse motivo prefiro que meu filho começa a 

estudar após o surto ser controlado ou dizimado. 

2295. Não quero arriscar a vida de minha filha de apenas cinco aninhos ,por causa de três 

meses de aula em meio a pandemia prefiro aguardar até q isso acabe. 

2296. Não quero pegar esse virus ,queria tudo normal mas temos q tomar muito cuidado, 

acho que se todos se cuidar da pra voltar as aulas. 

2297. Não quero q as escolas começa esse ano. 

2298. Não quero que meu filho do 9 ano perca o último ano na escola...estamos 

estudando em casa, deveria ser considerado letivo esse ano...façam provas para ver quem 

está apto a passar de ano.E meu outro filho que está no primeiro ano, também está 

estudando e começou a alfabetização... já consegue ler...estamos tendo um bom resultado 

estudando em casa. 

2299. Não quero que nenhuma criança venha ser prejudicada, mais tb dizem que criança 

não pega Covid 19, embora não tenha nada comprovado, meus filhos ficam com meus 

sogros que já são de idade e não quero de maneira algum venha acontecer nada com eles e 

com ninguém da escola. 

2300. Não quero que volta às aulas esse ano porque as crianças não sabe se prevenir 

contra o corona vírus tem que volta às aulas só o ano que vem  

2301. Não quero que volte as aulas esse ano. Pra segurança das crianças e familiares.  

2302. Não retornar e finalizar o ano com aulas remotas! 

2303. Não retorno as aulas 

2304. não sabe se cuidar só  

2305. Não Sabem se cuidar adequadamente 

2306. Não sabemos até quando essa situação perdurará. Sem a vacina, sabemos que é 

colocar em risco a vida tanto dos profissionais como das famílias, porque a criança pode 

ser assintomatica, mas levará o virus para casa infectando os seus familiares. 

2307. Não sabemos como vai ser pois os casos não pararam de crescer temos que ter 

precauções necessárias pois criança coloca a mão em tudo é complicado mandar pra 

escola ou creche nesse momento em que estamos vivenciando. 

2308. Não sabia quando isso tudo irá acabar 



2309. nao se sabe até quando irá essa pandemia, então é melhor não retornar para nao 

correr o risco das crianças se contaminarem e contaminar outra pessoas também . 

2310. Não sei  

2311. Não sei como a educação infantil poderia voltar 

2312. Não sei como resolver essa questão pois as horas aulas cobradas são praticamente 

impossíveis de serem repostas sem sobrecarregar fisicamente e cognitivamente 

professores e alunos. Penso que é mais importante salvar vidas do que tentar recuperar o 

tempo perdido em 2020, a pandemia está longe de ser controlada, não há vacina e 

sabemos que a escola pública não garante a segurança nem das crianças nem dos 

professores!!!! As salas de aula nem tem circulação de ar!!! As janelas são basculantes e 

velhas emperradas, sem contar outras demandas além do espaço físico.... enfim acho que 

se retornar as aulas presenciais agora vidas serão sacrificadas sim! Será uma roleta 

russa.... 

2313. Não sei quando acaba esta quarentena, está é minha, preocupação 

2314. Não sei se as escola está preparada para receber as crianças, se vão conseguir 

manter o isolamento social, acho impossível crianças de 4 ,5 anos entender que não pode 

abraçar o coleguinha, nesse momento eu não mandaria meu filho. 

2315. Não sei se teve a reunião, mas caso venha ter, gostaria de participar. 

2316. Não será possível garantir que o binômio cuidar/educar acontece durante o 

atendimento dos bebês. Não será possível garantir a segurança, com relação ao contágio 

do coronavírus, da criança pequena em uma sala de AGI . Também não será possível 

garantir que os trabalhos pedagógicos sejam realizados uma vez que para as crianças 

pequenos é o contato e a interação não poderá acontecer. Como cantar uma música para os 

bebes tendo que usar máscaras?  

2317. Não será Seguro o retorno nem para as crianças, famílias e para os profissionais. 

Os casos de contaminação não param de crescer e o número de pessoas que não respeita 

também. Então eu não irei deixar minha filha voltar às aulas este ano e estou ensinando 

ela em casa, tanto com o material que a escola está disponibilizando, quanto com outros 

que julgo ser importante neste momento, como os que lidam com a emoção. 

2318. NAO SERA SERA ENSINADO NADA RM 3 MESES ATROPELANDO A 

CABECA DAS CRIANCAS E TUDO ISSO PRA QUE? QUEM VAI SER 

FAVORECIDO EM PREJUDICAR NOSSOS FILHOS 

2319. Nao sería o momento ideal para as crianças voltarem as aulas . nao sou a favor. 

2320. Não sinto segura em deixar minha filha retornar às aulas. Crianças são distraídas 

não terão cuidados necessários mesmo com orientações. Não sou a favor da volta as aulas 

seja esse ano de 2020 feito em junção com ano de 2021 ou refeito em 2021 para mim não 

importa nesse momento.  



2321. Não so. A Favor as voltas atividades  

2322. Não sou a favor da volta as aulas 

2323. Não sou a favor da volta às aulas nesse ano de 2020, prefiro a minha filha viva e 

com saúde do que ir pra escola podendo contrair o vírus. O ano letivo de 2020 deveria ser 

cancelado.  

2324. Não sou a favor das voltas as aulas presenciais. Nossas crianças são vulnerável e 

essa pandemia.  

2325. Não sou a favor de expor crianças e profissionais a esse vírus. Pq retorno alternado 

e não quinzenal? Os pais que não quiserem mandar as crianças a escola terão a alternativa 

de ficar com elas em casa? 

2326. Não sou a favor de que os alunos, professores e outros funcionários, corram o risco 

enquanto a situação no Brasil não se normalizar por completo! 

2327. Não sou a favor de voltar às aulas presenciais esse ano!  

2328. Não sou a favor de voltar às aulas presenciais. Os números em relação a covid 

ainda são altos, acho desnecessário colocar a vida das crianças em risco 

2329. Não sou a favor do retorno as aulas no ano de 2020, tendo em vista que nossas 

crianças muitas vezes não possuem discernimento do que está acontecendo, dificultando o 

trabalho das professoras e colocando a saúde de muitas pessoas em risco, inclusive de 

nossas crianças. 

2330. Nao sou a favor do retorno das aulas , é uma doença que nao tem cura , e nao vou 

por a vida do meu filho em risco, esse ano ja perdeu ja estamos em julho , ano que vem 

ele faz a 1 serie novamente pq esse ano ele nem conseguiu aprender o que é isso ainda 

estavam em faze de adaptação em sala de aula e logo ja teve que ficar em casa por conta 

da pandemia entao sou contra se caso esse ano voltar a ter aula nao vou mandar meu filho.  

2331. Não sou a favor do retorno das aulas ainda neste ano de 2020, mesmo tendo em 

vista toda precaução com a higiene, penso que as crianças mesmo com a orientação dos 

pais e ou responsáveis não estão totalmente prontos para estarem em um ambiente com 

várias outras pessoas, mesmo que esse número seja reduzido. Ao meu ver, este ano letivo 

já se deu por perdido, pois o conteúdo escolar passado através da plataforma de estudos 

não está sendo o suficiente para o aprendizado destes alunos, por tanto, este ano deve ser 

refeito, considerando o entendimento de que tudo isso aconteceu inesperadamente. 

2332. Nao Sou a favor do retorno das aulas ease ano 

2333. Não sou a favor do retorno esse ano 

2334. Não sou a favor neste momento. 



2335. Não sou de acordo a volta de aulas ... Caso voltar não mandarei meu filho 

2336. Não sou favorável ao retorno às aulas do agrupamento I. São muito novinhos e não 

tem a mínima noção de distanciamento. Apesar de entender que muitos pais precisam sair 

para trabalhar, mas isso coloca ainda mais em risco as crianças, uma vez que tem contato 

com os pais e depois com os coleguinhas. 

2337. Não tem a mínima condição de aulas presenciais este ano, qual pai terá coragem de 

enviar?  

2338. Não tem como as aula voltar  

2339. Nao tem como crianças de 1 série e 2 série manter o distanciamento e além do que 

eles nao consegue ficar o tempo todo de máscara tiro base isso pelo meu filho. Acho 

muito arriscado e nao concordo das crianças voltar em setembro para salas de aula. E aliás 

os hospitais estão com super lotação acho desnecessário colocar as crianças em risco há 

essa pandemia  

2340. Não tem como garantir o isolamento social na educação infantil, o uso de 

máscaras, a essência do brincar que é coletivo e a própria segurança das crianças com 

relação ao vírus e transmissão aos profissionais da escola. 

2341. Não tem como os profissionais da escola fiscalizar as crianças, elas são crianças e 

com certeza vão se abraçar, vão brincar juntas, trocar lanche, não tem nenhuma medida 

sanitária que venha impedir isso.  

2342. Não tem como uma criança de 4 anos volta as aulas em setembro se ela pega em 

todas coisas não fica com mascara gosta de abraçar as pessoas 

2343. Não tem como voltar as aulas enquanto não tiver mais segurança, as vacinas já 

estão avançadas, esper mais um pouco. 

2344. Não tem como voltar em sala de aula, em ambiente fechado, como os professores 

vão controlar o tempo inteiro uma criança que vai querer estar próximo do colega, que vai 

trocar objetos com os colegas, que vai querer estar próximo. Não vai ficar o tempo inteiro 

de máscara, não vai lavar as mãos de acordo. Vai estar em um ambiente que não tem 

circulação de ar. 

2345. Não tem condição das crianças serem aprovadas com ensino doméstico. Os pais 

não podem substituir a escola no papel de lecionar. Estamos sobrecarregados.  

2346. Não tem nada pra falar 

2347. Não tem porque acelerar, e colocar muitos em risco por conta de 3 meses de aula, 

no máximo!  

2348. Não tem testes, não fazem o rastreamento nem mesmo da famlia dos casos 

positivo confirmados. Não temos fiscalização. Você liga no 156 e abre protocolo, tem que 

aguardar. Liguei para denunciar um bar com mesa na calçada e clientes tomando cerveja e 

a vigilância falou pra abrir 156. No 156 me deram o prazo de "dias" para averiguação, 



porque não estao dando conta do número de denúncias. A clandestinidade estourou no 

comércio, uma vergonha. 

2349. Nao temos ainda segurança do fim da pandemia, colocaremos nossas famílias em 

risco, Campinas ainda está no vermelho e crianças menores de 7 anos não cumpriram o 

distanciamento, pois ele convivem em grupo e não tem maturidade pra isso. 

2350. Não temos como garantir a segurança de ninguém, nem de nós mesmo, que 

poderemos levar o vírus para dentro de casa. 

2351. Não temos como incluir todos os estudantes neste momento de Isolamento social e 

não temos como fazer o nosso trabalho (de profissionais da educação) de forma remota, 

sem a interação com os estudantes, sem as condições de estruturar um trabalho educativo 

no meio da Pandemia. Não podemos fingir que nada acontece ou nada se passa nas 

famílias de todos os brasileiros! Temos que apoiar a comunidade que a escola pertence, 

trabalhar em favor da VIDA dessa comunidade, e isso requer um outro trabalho da escola, 

que precisa se reestruturar. Estamos no caminho mais adequado (atividades mitigadoras e 

apoio a sobrevivência da comunidade), temos que continuar e melhorar isso! 

2352. Não temos condições físicas para receber as crianças, não será uma escola se isso 

acontecer, será um lugar para os pais deixarem as crianças, sem condições pedagógicas de 

se realizar alguma proposta decente e segura para as crianças e todos os funcionários que 

ali serão obrigados a estar. 

2353. Não temos espaço físico ou funcionários para propor atividades distanciadas. 

2354. Não temos materiais e/ou treinamentos para os protocolos sanitários sugeridos. 

2355. Não temos nenhuma ideia constatada de com o que estamos lidando. Todas as 

afirmações são transitórias, os riscos são claros e não temos um protocolo que nos garanta 

segurança de funcionários e crianças. 

2356. Não temos segurança para retornar em mês nenhum desse ano. Sem vacina não 

temos garantia de controle da pandemia. A questão das comorbidades me gera dúvida. 

Estou obesa e vejo muitos casos de agravamento da doença por causa de obesidade, sinto-

me em situação ainda mais exposta. Tenho uma filha na educação infantil que não 

retornará a escola este ano de jeito nenhum. 

2357. Não temos segurança para voltarmos  

2358. Não tenho a menor dúvida, sou totalmente contra o retorno das aulas esse ano. 

Crianças não ficam com máscaras, tão pouco conseguem manter distância uma das outras. 

E caso uma criança se contaminar pelo covid-19, contaminara também toda sua família 

em casa, e os seus colegas de classe. 

2359. Não tenho certeza da cura e não vou colocar meus filhos na escola pra depois ver 

qe pego uma doença ai prefiro eles em casa mesmo esse ano ta perdido mesmo 



2360. Não tenho certeza se o pouco tempo que os alunos terão de aulas,será o suficiente 

para serem avaliados. 

2361. Não tenho certeza si minha filha voltar a ter aulas presenciais o q pode acontecer 

2362. Não tenho confiança em deixar minha bebê voltar ainda, mas tenho medo de 

perder a vaga  

2363. Não Tenho coragem de manda meu filho , ele tem broquide e rinite fora que ele 

tem muito contato com a vo não tenho coragem. Sou contra a volta  

2364. Não tenho duvida so pesao a deus que nos de saude 

2365. NÃO TENHO DÚVIDAS E NEM SUGESTÕES 

2366. Não tenho dúvidas ou sugestões  

2367. Não tenho dúvidas, acho que as aulas não devem voltar este ano, não faz sentindo 

praticamente já é final de ano, é em relação em passar alunos de não direto, qual é a 

diferença já não passa direto? Não É o sistema que passa eles de ano? Então porque não 

fazer isso ano, ano letivo já acabou é faz tempo. E dar contínuidase o ano que vem. 

2368. Não tenho dúvidas, sou contra o retorno das atividades , 

2369. Não tenho muitos argumentos, pois meu filho é aluno. Porém está de atestado até o 

próximo ano, ou até que receba alta pela Unicamp. Tentei ser o mais unânime possível. 

2370. Não tenho opinião formada ainda por não saber qual vai ser a situação da epidemia 

até lá. 

2371. Não tenho problema algum em trabalhar em casa, embora digam que a Educação 

Infantil não possa acontecer on line; Não se trata de não querer voltar ao trabalho em 

campo, mas se trata de preservar a vida dos pequenos, dos profissionais e de toda a 

comunidade envolvida. 

2372. Nao tenho segurança em mandar minha filha na escola enquanto nao acabar tudo 

isso. 

2373. Não tenho segurança em mandar minha filha pra escola até pq ela ainda não sabe 

se cuidar direto passa a mão em tudo pega as coisas coloca na boca bom enfim tô muito 

assustada com tudo isso  

2374. Nao tenho uma opiniao formada , mesmo porque eu me encaixo como funcionaria 

e como pais de aluno e ao tinha uma opcao a escolher. 

2375. Não tenho uma opinião formada ainda a respeito à volta às aulas pois juntamos o 

receio de que nossos filhos voltem ao ambiente escolar e se contamine e a necessidade de 

voltar a trabalhar, pois Eu trabalho no comércio e tenho medo de deixar a minha filha na 

mão de um estranho,pois na escola ela é muito bem tratada. Se tivesse alguém de 



confiança não levaria a escola. 

2376. Não ter reprovava de alunos 

2377. Não teremos nem o parque. Depois de tanto tempo em quarentena as crianças vão 

para a unidade ficar trancadas nas salas? 

2378. Não tinha a opção para colocar agente de educação infantil! Pois esta é minha 

função! 

2379. Não tinha a opção. Mas acredito que esse ano de 2020 deve ser desconsiderado 

como ano letivo.  

2380. Não tive certeza da resposta da primeira opção, pois não foi explicado os 

protocolos de segurança sanitária, portanto, seria importante compartilhar esta informação 

com todos os alunos. É importante a volta presencial, porém precisa ser feita de forma 

gradativa para que não possa ter aglomeração e o principal é a saúde de todos. 

2381. Não tivemos aula nas escolas, mas tivemos aulas online como hfam, que ajudou 

sanar muitas dúvidas.  

2382. Não tivemos suporte da Educação Especial. Nenhuma sugestão de atividade 

adaptada a necessidade dos meus filhos foi dada nesse tempo. Meu filho mais velho iria 

para o primeiro ano em 2021, mas não vejo como isso será possível sem o preparo e 

amparo escolar.  

2383. Não vai fazer diferença esse retorno pra estudar 3 meses e ainda correr riscos a 

saúde. 

2384. Não vai fazer diferença retornar as atividades por 3 meses. 

2385. Não vai se ter uma qualidade de ensino em 3 meses. 

2386. Não vai ser seguro voltar: nem para crianças, profissionais e familiares 

2387. Não vamos deixar acontecer uma pandemia em massa nas nossas escolas. 

2388. Não vamos retornar e continuar em isolamento sério.  

2389. Nao vão poder receber todos... 

2390. Não vejo como fazer distanciamento social na educação infantil.  

2391. Não vejo meios que garanta o distanciamento e cuidados na escola, sendo que é 

impossivel manter as crianças sentadas em todo periodo e pior ainda garanti o uso da 

mascara. Incompativel esse retorno. 



2392. Não vejo motivo pra retornar sem ter uma vacina,assim como não vejo motivo pra 

todos alunos serem promovidos sem terem tido aulas e aprendizado de verdade.Sabemos 

que ninguém tem culpa do ocorrido neste ano,mas não podemos colocar em risco a saúde 

de nossos filhos e funcionários, como tb não podemos prejudicar o aprendizado dessas 

crianças.  

2393. Não vejo nenhuma segurança para as crianças, não tem condições de uma criança 

passar o dia todo de máscara. Um ano a menos ,é muito melhor do que um filho a menos. 

Quem vai se responsabiliza pelas vidas dos nossos filhos? 

2394. Não vejo possiblidades de distanciamento social entre os bebês e também entre os 

cuidadores responsáveis por eles. 

2395. Nao vejo ser o momento de volta as aulas presenciais, nem mesmo de tais 

suposicoes, visto o aumento dos casos e mortes na cidade. 

2396. Não vejo uma volta ideal com os protocolos sanitários Principalmente na educação 

infantil, visto que as crianças são pequenas demais e não conseguiram fazer uso das 

máscaras e álcool gel e etc de forma correta, não vejo como será possível um 

distanciamento social na educação infantil pois está é regada em aconchego 

Principalemente no momento da volta devido a adaptação fora do ambiente familiar. 

Muitas crianças não tinham se adaptado à escola quando precisamos nos afastar devido a 

pandemia e como fazer uma adaptação sem aconchego, sem colo? Pergunto ainda como 

fazer crianças de 2 e 3 anos ficarem 4 horas de máscara, não irem ao parque, local mais 

desejado e disputado por eles, onde se sentem livres e podem brincar e interagir, como 

separar, higienizar e controlar cada brinquedo que a criança toca e/ou coloca na boca. 

Como garantir distanciamento de 1.5 m entre cada criança se a interação, troca, o cuidado 

e toda a base da educação infantil é fundamentada nisso? E nossas escolas na grande 

maioria estão com salas de aula além da capacidade, como as famílias entenderam esse 

rodízio se precisam trabalhar e no trabalho não tem como fazer rodizio. Como escolher 

qual criança será atetendida e qual não? Por fim não vejo uma volta segura sem uma 

vacina para todos. 

2397. Não voltar às aulas este ano 2020 

2398. Não vou poder voltar sou de muito risco 

2399. Não vou ter coragem de mandar minhas filhas  

2400. Não.acho certo a volta as aulas porque o aluno já perdeu muito tempo  

2401. Nas escolas da rede municipal de Campinas, dificilmente as crianças ficam 

sentadas em cadeiras realizando atividades individuais. Trabalham geralmente em 

pequenos grupos e se movimentam livremente. Nas salas não temos mesas e cadeiras para 

todas as crianças, não faz parte da nossa prática. Infelizmente penso que não tem como 

retornar presencialmente com os pequenos. Sugiro que aproveitem os espaços de 

Educação Infantil e seus professores, para atender o maior número possível de crianças 

das séries iniciais, neste momento atípico que estamos vivendo e no próximo ano, 



retornamos com nossas crianças seguras e livres em seus espaços de exploração e 

vivências. 

2402. Necessário ser feito um trabalho de conscientização da familia a respeito das 

condições de trabalho/ covid 19 

2403. Necessidade de formação com orientacões de profissionais habilitados e 

capacitados da área da saúde: infectologistas, psicólogos. Que Educação e Saúde 

caminhem juntos, respondendo ás novas demandas profissionais e sanitárias do que 

denominamos de novo normal de forma organizada e eficaz protegendo a Equipe Escolar, 

Alunos e a Comunidade em geral. Visto a urgencia de responsabilidade coletiva. 

2404. Nem todos os pais tem o mesmo cuidado ao sai de casa isso e um dos motivos q 

são sou a favor ao retorno das aulas 

2405. Nenhuma escola, seja pública ou particular tem estrutura pra voltar com as aulas 

presenciais. E não tem lógica retornar faltando três meses pra acabar o ano. Muito 

arriscado para nossos filhos e todo o quadro de funcionários. 

2406. Nenhuma no momento 

2407. Nenhuma! 

2408. Nesse ano deveria ser anulado, pois as crianças pequenas não saberão se prevenir. 

2409. Nesse momento a principal preocupação é a saúde de nossas crianças e a 

contaminação pela covid-19.  

2410. Nesse momento acho imprudente mandar minhas filhas para escola onde 

atravessamos o pico da doença, vacina ainda será testada ano perdido conteúdo das aulas 

não condiz com o nível de ano por exemplo tenho uma filha no 4°ano e outra no 2°ano e a 

do 4°ano fazendo atividades de 2°ano . 

2411. Nesse momento acho melhor os alunos acabar o resto do ano em casa pois criança 

não tem noção do perigo vão se beijar abraçar e ter contato minha preocupação e q 

voltando as aulas a doença se propague mais e até ter perca de vidas ... 

2412. Nesse momento acho não muito apropriado a volta as aulas principalmente 

tratando de crianças de 3 anos a 6 anos é preocupante. 

2413. Nesse momento acredito que o mais importante é o isolamento das crianças. Após 

toda essa pandemia passar, retornamos com as aulas presenciais. As crianças não vão 

entender que não podem abraçar e brincar tão próximas com os colegas e professores. 

2414. Nesse momento de pandemia está sendo complicado para as crianças ter q ficar 

longe da escolinha e ao mesmo tempo mi passa pela cabeça toda proteção que tomamos 

aqui' e se vai ser diferente na escola .voltar as aulas em setembro seria um começo de 

novo' eu preciso ter total certeza que nossos filhos iram estar seguros e 



protegido....obrigado  

2415. nesse momento de pandemia não deveria volta as aulas esse ano. Ate que a 

situação seja realmente controlada  

2416. Nesse momento em que estamos vivenciando, como mãe e funcionária de escola, 

me preocupo com a saúde e integridade não somente de minha filha, como de todas as 

crianças. Sabemos que infelizmente a escola não dispõe de um espaço amplo, que crianças 

não entendem o que é o distanciamento social , e o uso de máscaras para educação infantil 

será muito preocupante pois a criança não fica com ela no rosto. As crianças vivem 

colocando suas mãos na boca, e brinquedos, trocam chupeta com seus amiguinhos, os 

colchões são compartilhados. As escolas infelizmente não tem condições de higienização 

pelo tempo corrido e muita das vezes faltam materiais de higiene, que os pais e familiares 

muitas das vezes são inegligentes mandando seus filhos para a escola a base de remédios 

para febre ou seja a criança chega doente e assim que a escola tenta os comunicar muitos 

nem atendem seus telefones, agindo como se nada estivesse acontecendo. Peço 

encarecidamente que revejam a volta as aulas para que nesse momento não aconteça. Pois 

não somente devemos pensar no ano letivo, mais sim na vida dos profissionais das 

crianças e de seus familiares.  

2417. Nesse momento não acho viável o retorno devido a riscos de contaminação 

coletiva  

2418. Nesse momento sou contrária ao retorno, por ainda não estarmos seguros em 

questão da pandemia, e na educação infantil não tem distanciamento social.  

2419. Nesse momento temos que pensar na saúde das crianças e professoras eu acho que 

aglomerar agora vai ficar muitas pessoas doentes na creche as crianças vão ter contato 

colocar a mão na boca abraçar e etc não concordo em voltar com essa pandemia isso e 

arriscar a vida da minha filha e de todos  

2420. Neste exato momento em que a pandemia está no pico na cidade de Campinas sou 

contra o retorno. Acho precipitado e os danos podem ser irreparáveis. A escola possui 

muitos funcionários idosos, professores apresentam comorbidades e atendimento ficaria 

prejudicado. Mesmo com todos os cuidados, como conter que as crianças brinquem no 

parque, uso do banheiro, me intriga bastante estás questões. 

2421. Neste momento a contaminação na cidade de Campinas ainda está muito alta, por 

isso tenho receio de enviar meus filhos para a escola. 

2422. Neste momento de pandemia acredito que as questões sanitárias deverão ser 

prioritárias, devendo a educação se adaptar às mudanças necessárias  

2423. Neste momento delicado em que estamos vivendo, é de muita importância todos 

termos cautela conosco, com os pequenos e também com os próprios funcionários e 

gestores, portanto precisamos esperar para podermos ter uma opinião concreta da volta as 

aulas e atividades escolares presenciais e confiarmos que logo este momento épico 

passará. 



2424. No Brasil os grandes órgãos sanitários fizeram diversas projeções, o que, na 

verdade, não foram projeções consistentes colocando à população a refletir que esta 

pandemia e o isolamento social têm peculiaridades locais. Portanto, em Campinas, quando 

a situação normaliza e a população tem acesso ao setor de serviços os números de novos 

casos, internações e mortalidade dão um salto, o que nos leva a pensar que ainda não 

temos um decréscimo na curva, bem como, neste cenário incerto um possível retorno 

presencial às aulas.  

2425. No caso das escolas particulares, que todos estão tendo fácil acesso às aulas on 

LINE, o ano pode ser concluído tranquilamente! Caso o aluno tenha alguma matéria com 

dificuldade, poderia ter o reforço em outro horário por exemplo, mas finalizando o ano em 

2020! O retorno presencial às aulas sem uma vacina contra o Vírus não deve acontecer 

pois coloca-se em risco a vida (bem maior) do aluno, família e comunidade, afinal, não há 

como saber se o aluno, professor ou demais funcionários estão infectados. Teria que ter 

uma testagem diária! Muitos são assintomáticos, por isso não adianta medir temperatura 

por exemplo! Crianças não conseguem ficar sem tocar o rosto, acabam compartilhando 

objetos, podem espirrar, sem contar que o uso das máscaras, para eles é insuportável! Não 

concordo com o retorno sem vacina!!! Temos de nos adaptar a situação atual e colaborar! 

2426. No caso de concluir o ano já que estamos em Agosto praticamente é já passamos 

pelo estress das aulas gravada é online agora encerra -se como concluído, lógico avaliando 

as notas. 

2427. No caso de crianças menores acho inútil a volta as aulas é um risco desnecessário a 

todos. 

2428. No caso de crianças que gosta de abraçar como será esse retorno? Em setembro 

tendo esse retorno as crianças não terão disciplina de ficar longe, usar máscara entre 

outros. 

2429. No caso de retorno, como conseguir que as crianças cumpram os protocolos 

necessários para evitar o contágio. Penso que a responsabilidade ficará com a escola, caso 

aconteça alguma coisa.  

2430. No caso do meu filho, por se tratar de crianças muito pequenas, entendo que é 

praticamente impossível garantir o uso de máscaras, evitar o contato físico, 

compartilhamento de brinquedos com os colegas. Caso os pais voltem a trabalhar e não 

tenham nenhuma outra opção, para evitar que as crianças fiquem em casa só com irmãos 

mais velhos, ou na rua, onde estarão sujeitos a outros riscos, talvez disponibilizar a escola 

com um número muito reduzido de crianças, mas ainda assim, com o máximo de cuidado 

possível. 

2431. No caso do pré como é o XXXXX, sao muito pequenos e nao conseguem manter a 

distancia e a higienização necessaria, e acredito nao influenciar no ingressar no ano que 

vem no fundamental, pois ainda ele nao tem matéria, somente atividades em grupo dentro 

da sala. 

2432. No Caso dos pequenos como seria o cuidado com máscaras/ e a quantidade por 

sala ? 



2433. No caso nosso , da educação infantil não vamos poder manter distanciamento não 

entendo como se cogita essa volta. 

2434. No caso, de crianças menores como ficará o controle de distanciamento e 

higienização ? 

2435. No fundamental eles têm maus compreensão dos fatos, a organização dos espaços 

favorece um distanciamento... mas mesmo assim não indico o retorno 

2436. No início da pandemia, o governo estadual demorou muito para tomar 

providências, haja vista que já se sabia de antemão que o epicentro no Brasil se iniciaria 

pela capital paulista. 

2437. No momento da pandemia em aceleração, sem a vacina, e muito complicado 

manda as crianças pra creche.  

2438. No momento em que estamos devemos selar pelos nossos e pelos próximos, 

acredito que não seja o momento de voltar.  

2439. No momento espero que essa pandemia passe!! Temos que preservar nossa saúde e 

de todos ao nosso redor 

2440. No momento não dá para arriscar devemos estabilizar tudo para depois 

voltarmos.... 

2441. No momento que estamos não tem a mínima condicao de retornar as aulas  

2442. No momento sou contra volta as aulas pois tenho dois filhos vulneráveis, e nesse 

momento não esta sendo nada fácil aceitar, até porque meus filhos estão com muito medo, 

e como não temos garantia nenhuma de nossa segurança a essa doença, prefiro ensinar em 

casa.  

2443. Nos pais precisamos saber se nossas crianças vão está seguro porque muitos estão 

fazendo isolado total,mais leva a criança pra escola vá ser obrigado e não vai ser escolha 

nossa! Então primeiro temos que ter uma vacina que der imunização as nossa crianças. 

2444. Nós pais preocupados com a saúde dos nossos filhos tem medo do retorno e de 

levar nossas crianças novamente para creche 

2445. Nós temos que si preucupar com a aglomeração vamos destanciar os alunos dos 

outros  

2446. Nossa maior preocupação é com a garantia de que a criança consiga seguir os 

protocolos sanitários de segurança devido pandemia. Entendemos que uma criança de 7 

anos não cumpriria com normas e o estado e até o município não tem tão estrutura para 

isso. 

2447. Nossa região, é uma região que até onde recebemos informações, está com vários 

casos. 

2448. Nossas crianças não podem pagar por irresponsabilidade dos adultos,elas não 



cumpriram todas as exigências necessárias para viverem em conjunto... Crianças brincam 

se coçam levam as mãos à boca etc etc.. 

2449. Nossas crianças por mais que saibam o que está acontecendo não seguirão as 

medidas de saúde e segurança necessárias. 

2450. Nossas crianças são bebês, devido a isso eles não são capazes de fazer isolamento 

ou distanciamento, pois não tem entendimento para isso ainda 

2451. Nossas reuniões são on-line 

2452. Nosso núcleo familiar inclui uma pessoa do grupo de risco, compreendemos a 

dificuldade em transmitir às crianças menores a importância das medidas de segurança e a 

alta gama de possibilidades de se contrair o vírus nesse ambiente.  

2453. Nossos filhos ficaram muito exposto a essa doença ainda não é tempo pra 

deixarem eles ir às aulas presenciais. 

2454. Num possível retorno, será muito difícil manter as crianças distantes umas das 

outras, mesmo que em quantidade reduzida... uso prolongado (+ de 2horas) de máscara 

não é indicado, nem para crianças nem para adultos. 

2455. Numero de adultos por criança. 

2456. Número de aluno por sala e como se dará a interação social na Educação Infantil  

2457. 4 ano escola XXXX 

2458. O Agrupamento I trabalha de forma coletiva e exige contato entre as crianças e os 

adultos. Penso que seria muito difícil manter a distância mínima entre os bebês, posto que 

eles estão em constante movimento, compartilham brinquedos e interagem entre si como 

forma de socializar e aprender. Alguns textos que tenho lido apontam que as crianças de 

AGI precisarão ficar em berços enquanto estiverem na escola, mas creio que isso será um 

sofrimento muito grande para eles e que todo o trabalho pedagógico já feito será 

contradito pela nova dinâmica. Além do mais, preocupa-me a exposição dos profissionais 

da educação e dos próprios bebês nos momentos de troca e banho, que são extremamente 

necessários nessa faixa etária. 

2459. O aluno está sendo assistido mas ouve um grande desequilíbrio  

2460. O ano de 2020 deveria ser cancelado nesse momento. Retornando em 2021, que 

seja anulado esse ano letivo. 

2461. O ano deve ser concluído no próximo ano , para que os alunos não percam esse 

ano, deve anular esse ano letivo 

2462. O ano já esta perdido ,ñ tem o pq retornar faltando 2 meses pra acabar o ano  



2463. O ano letivo deve ser concluído com aulas online como tem sido. 

2464. O ano letivo deve ser concluído esse ano com possibilidade de refaze lo ano que 

vem. E nesses tempos de aumento do número de casos é impossível pensar em um retorno 

seguro para alunos e profissionais. Coloca se em risco todos os envolvidos e não garante 

uma aprendizagem adequada para os alunos  

2465. O ano letivo deve ser concluído esse ano e retomado com mais segurança em 

2021. Se torna inviável à volta com crianças pequenas em virtude das especificidades da 

Ed. infantil. Espaço de interação e contato próximo. Manter distanciamento de crianças 

pequenas é impossível, assim como manter a segurança dos profissionais de Educação 

nesse momento pandêmico. Outra questão é que a proposta de rodízio de crianças 

inviabilizará a intenção do retorno das famílias ao trabalho e a sistematização do trabalho 

pedagógico de maneira a considerar o pleno desenvolvimento das crianças. As crianças 

serão privadas do espaço do brincar Coletivo? Como fazer uso de materiais e espaços 

comuns? Como manter crianças pequenas com máscaras? E a adaptação dessa nova escola 

de que modo será feita? Como buscar um espaço seguro de trabalho para professores e 

agentes? São inúmeras questões que pautam esse retorno de forma e que envolve crianças 

, famílias e profissionais da Educação. 

2466. O ano letivo deve ser concluído esse ano e retomado com mais segurança em 

2021. Se torna inviável à volta com crianças pequenas em virtude das especificidades da 

Ed. infantil. Espaço de interação e contato próximo. Manter distanciamento de crianças 

pequenas é impossível, assim como manter a segurança dos profissionais de Educação 

nesse momento pandêmico. Outra questão é que a proposta de rodízio de crianças 

inviabilizará a intenção do retorno das famílias ao trabalho e a sistematização do trabalho 

pedagógico de maneira a considerar o pleno desenvolvimento das crianças. As crianças 

serão privadas do espaço do brincar Coletivo? Como fazer uso de materiais e espaços 

comuns? Como manter crianças pequenas com máscaras? E a adaptação dessa nova escola 

de que modo será feita? Como buscar um espaço seguro de trabalho para professores e 

agentes? São inúmeras questões que pautam esse retorno de forma e que envolve crianças 

, famílias e profissionais da Educação. 

2467. O ano letivo deve ser concluído esse ano e retomado com mais segurança em 

2021. Se torna inviável à volta com crianças pequenas em virtude das especificidades da 

Ed. infantil. Espaço de interação e contato próximo. Manter distanciamento de crianças 

pequenas é impossível, assim como manter a segurança dos profissionais de Educação 

nesse momento pandêmico. Outra questão é que a proposta de rodízio de crianças 

inviabilizará a intenção do retorno das famílias ao trabalho e a sistematização do trabalho 

pedagógico de maneira a considerar o pleno desenvolvimento das crianças. As crianças 

serão privadas do espaço do brincar Coletivo? Como fazer uso de materiais e espaços 

comuns? Como manter crianças pequenas com máscaras? E a adaptação dessa nova escola 

de que modo será feita? Como buscar um espaço seguro de trabalho para professores e 

agentes? São inúmeras questões que pautam esse retorno de forma e que envolve crianças 

, famílias e profissionais da Educação. 

2468. O ano letivo deverá ser concluído sim, minha filha está fazendo todas as aulas 

online, no horário normal de aula e provas, como não ser concluído, tudo o que fez será 



jogado fora! Então que seja visto escola por escola, para ninguém ser injustiçado. 

2469. O ano letivo já foi perdido,em 3 meses os alunos não iram aprender o que perdeu 

lá atrás.A saúde era um cauz antes do covid 19 e imagine agora arriscar a vida do meu 

filho onde ainda essa pandamia não foi controlada. 

2470. O ano letivo na educação infantil deverá ser concluído no ano de 2020 mesmo, 

sem prejuízo e sem a necessidade de reposição, pois o desenvolvimento dos bebês se dá 

em sua própria natureza em meio aos próprios familiares. 

2471. O ano letivo precisa ser avaliado num contexto de pandemia, assim como em 

guerras. Não precisa retornar para fins burocráticos e nem com riscos. 

2472. O aprendizado no sistema público é falho e disfuncional, dificilmente haverá 

melhora. 

2473. O atendimento as crianças de 0 a 6 é um grande desafio para garantir a segurança 

não só delas e seus familiares como dos funcionários que estão diretamente trabalhando 

com eles. Em razão da não obrigatoriedade da faixa etária até 3 anos , acredito que não 

deveríamos retornar este ano e concluir o ano letivo de 2020 de onde estávamos. Em 

relação a idade obrigatória, acredito que seja necessário aguardar a MP do governo federal 

para flexibilização das horas letivas e, se possível, continuar com as atividades 

motivadores a distância. Como crianças tão pequenas ficarão as 4h dentro de sala, sem 

usar o parque, sem compartilhar brinquedos e materiais ? Não vejo isso como sendo 

positivo pra voltar a escola.. Será apenas um tapa buraco. 

2474. O atraso nas matérias os alunos correm atrás, já a saúde rexupewam como? Não 

quero que nossos filhos sejam prejudicados devido a situação. Acredito que devemos 

pensar primeiro na saúde. 

2475. o aumento do contágio com o retorno das aulas antes de se ter uma vacina 

2476. O BEM ESTAR DAS CRIANÇAS DEVIDO A TODAS AS RESTRIÇÕES DO 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

2477. O calendário previsa ser revisto 

2478. O comércio de se manter fexados mesmo que parcial pq a escola deve voltar 

sabendo que o risco de contaminação é imenso? 

2479. O contágio atraves das crianças não somente elas como os seus familiares e os 

educadores da escola. 

2480. O conteúdo do ano inteiro, não será dado em menos de três meses, existe um 

planejamento anual a ser seguido, os profissionais não terão tempo de ensinar  

2481. O conteúdo pode muito bem ser reduzido e mais objetivo, assim como qualquer 

curso, existem muitos tópicos ué não são fundamentais, ou até excluir materiais menos 

importantes. 



2482. O conteúdo que foi dado pelos professores nas plátaforma digital como vai ser 

avaliado? 

2483. O cuidado com as crianças dessa idade 

2484. O cumprimento de currículo, calendário escolar, dias letivos, nada disso é 

imperativo frente ao direito à vida! 

2485. O distanciamento necessário para evitar contágio por vírus, principalmente na 

Educação Infantil é impossível. A interação nas multiplas vivências na escola é intensa e 

necessária para o saudável desenvolvimento das mesmas. Portanto, o retorno enquanto 

não houver controle da COVID 19, é totalmente inviável.  

2486. O ensino através da plataforma por mais que os professores se empenharam pra 

ensinar... Aqui na minha casa não foi um resultado positivo  

2487. O ensino infantil foi o mais prejudicado nesse ano,muitas crianças não tiveram 

nenhum tipo de acompanhamento, e podem ter até mesmo regredido em desenvolvimento, 

sendo assim, não estão aptas a concluir esse ano e passar para o próximo. A 

conscientização delas quanto ao vírus é muito lúdica, não acho que elas tenham o preparo 

para voltar à escola mesmo com todas as medidas de prevenção! 

2488. O ensino infantil foi o mais prejudicado nesse ano,muitas crianças não tiveram 

nenhum tipo de acompanhamento, e podem ter até mesmo regredido em desenvolvimento, 

sendo assim, não estão aptas a concluir esse ano e passar para o próximo. A 

conscientização delas quanto ao vírus é muito lúdica, não acho que elas tenham o preparo 

para voltar à escola mesmo com todas as medidas de prevenção! 

2489. O estudante mora na mesma casa da avó que é do grupo de risco, com muitos 

problemas de saúde e dado os número crescentes da região, prefiro mantê-lo em casa. 

2490. O gestores desta cidade não tem condição nenhuma de oferecer ferramentas e 

material básico (EPI) para todos os envolvidos, não tem vondições de oferecer e nem 

garantir segurança sanitária e nem como fiscalizar se as escolas possuem todo o aparato 

necessário para o retorno. Se, mesmo assim, retornar e houverem muitos casos, não há 

como atender/socorrer a todos. 

2491. O governo deveria deixar online pois as crianças correm risco de ir para escola , 

tem que liberar as crianças só depois que estiver a vacina é todos ter tomado  

2492. O ideal seria esperar pela vacina ou abaixar o pico 

2493. O importante é a saúde 

2494. O importante é saúde em primeiro lugar. 

2495. O índice de mortalidade e infectados está muito alto, não tem como mandar nossos 

filhos para Escola,eles não irão se cuidar,se policiar,manter distância,isso é preocupante 

para nós pais.O governo tem que rever está volta as aulas,no momento tão crítico que 



estamos enfrentando!! 

2496. O índice de mortes e casos de Covid aumenta a cada dia, nossos filhos não 

estariam correndo risco, voltando em Setembro? Não seria correto esperar tudo passar e só 

depois retornar? 

2497. O XXXX  por ter problemas respiratorio ,tenho medo de voltar em setembro  

2498. O mais importante é o desenvolvimento do meu filho em suas capacidades de lidar 

com as demandas da vida e da escola na próxima fase da escolarização, mas nossa 

segurança deve vir em primeiro lugar. Visto isso gostaria de saber como a escola vai evitar 

que as crianças contaminadas e assintomática não contaminem outras e essas levem a seus 

familiares que pertencem ao grupo de risco? Tenho medo do retorno antes da vacina sou 

do grupo de risco e não quero me expor já que estou cumprindo o isolamento certinho. 

2499. O mais indicado é aguardamos sair a vacina. 

2500. O melhor é esperar a vacina e só depois voltar as aulas presenciais.  

2501. O melhor que temos é ficar em casa até ter absoluta certeza que a vacina já é 

segura para todos nós de que ficar na sala de aula com mais pessoas juntas já tem muita 

gente com vírus muita gente já morreram nós temos mais é que nos se cuidar E para isso é 

ficar em casa só sair o menos possível ou melhor é ficar em casa 

2502. O meu filho é do grupo de risco e eu também, como fica a nossa situação? Volta as 

aulas em setembro é muito arriscado. O certo para quem é aluno voltar as aulas 

presenciais somente depois de receber a vacina.  

2503. O meu filho tem problemas respiratório e ele não vai para escola esse ano. 

2504. O meu maior medo é quando voltar as aulas,sabendo que tem um vírus espalhado 

no mundo todo e sem uma vacina e nossas crianças como vão ficar nas escolas?.será que 

esse ano vale a pena mesmo voltar as aulas ,já passamos o meio do ano,porque não 

esperarmos uma vacina,será que vale a pena colocarmos os nossos filhos em risco,Essa é a 

minha opinião obrigada 

2505. O mundo tem q voltar, preciso voltar trabalhar, a prefeitura numca me deu uma 

cesta. 

2506. O município não tera como cumprir os requisitos de proteção as crianças  

2507. O número crescente de infectados pelo Coronavírus e mortos pela Covid-19. 

2508. O parque ser proibido, sendo que é o único espaço ao ar livre e onde tenho certeza 

que as crianças levam muito menos a mão e objetos a boca.... não faz sentido! 



2509. O perigo com o covid 19  

2510. O primeiro ensino infantil não tem como manter os cuidados sanitários com bebês 

que já tem determinada autonomia. É necessário um cuidado maior com a volta dessas 

crianças e priorizar mães que necessitam para manter o emprego.  

2511. O problema é bem mais complexo!!!!! 

2512. O professor, ninguém fala dele. Se tornou invisível.  

2513. O que acontecerá com os professores e alunos que têm problemas respiratórios, 

como bronquite asmática? 

2514. O que e como fazer para recuperar o tempo perdido e o cumprimento do currículo 

escolar referente ao ano de 2020 e também o de 2021? 

2515. O que fará o professor se o aluno tirar a mascara dele e se recusar a colocar ? 

Como se organizará o ensino hibrido, se eu estiver na minha sala presencial quem cuidará 

da minha sala virtual, que tem consumido muito mais horas do que pressupõe quem não a 

organiza e a faz funcionar. 

2516. O que fazer com as crianças que não respeitarem o rodízio de alunos? Que não 

usarem adequadamente as máscaras ou não tiverem para trocar depois das horas 

necessárias? 

2517. O que mais gostaria nesse momento é de voltar a trabalhar, mas tenho medo. Sei 

que não é possível fazer distanciamento necessário nem com crianças grandes, imagine 

com bebês. Tenho filhos que também não gostaria de levar a escola para não correr riscos. 

Eles estudam em uma escola particular e estão dando aulas normalmente, estou vendo seu 

desenvolvimento e participação. Obviamente não é o mesmo que estar na escola, mas 

virtualmente a escola está acontecendo, mas sei que na esfera pública é outra história, nem 

todos os alunos tem as mesmas condições e possíbilidades. Tudo muito confuso... 

2518. O que me preocupa é não ter a certeza de que esse vírus diminuiu e com a saúde 

das crianças e dos professores..por isso no meio de tanta informações que não procede e 

brigas políticas e a gente no meio de tudo isso,não conseguimos ter uma confiança de 

retornar as aulas presencial. 

2519. O que o prefeito e a secretária de educação já anunciaram como medidas de 

segurança para o retorno são completamente ineficazes e desconsidera a complexidade das 

relações na escola. Kit com máscaras e squeeze? Álcool em gel? Só isso? 

2520. O que pode vir a contribuir para evasão escolar, que já é um grande problema na 

educação brasileira. Assim penso, que qualquer medida que seja tomada, vise a volta de 

um ensino estimulador, atrativo, para que todos recriem os laços com a escola e 

desenvolvam cada dia mais o amor pelo saber. 

2521. O que preocupa é que ainda não há um controle da pandemia,os indicadores não 

demonstram queda. 



2522. O que repor na ed infantil? 

2523. O que um aluno vai aprender em 3 meses de aulas? Se já perdeu o ano 

praticamente todo ? Fora que ainda vai estar totalmente exposto e sobrecarregando os 

professores !  

2524. O real aprendizado coerente ao ano letivo, como será avaliado? Ou retido? 

2525. O retorno às aulas com distanciamentos, alternandio os alunos(25%) e devidas 

exigencias para seguranca propria e dos outros. Comunicar reunião (acolhimento) com as 

familias e informar o novo calendario e mudancas necessarias. 

2526. O retorno às aulas em 2020 sem a existência da vacina. 

2527. O retorno às aulas está prevendo a segurança tanto dos alunos, quanto dos 

funcionários e consequentemente de todas as famílias envolvidas de forma terciária? 

Quem assumirá a responsabilidade no caso de um aumento piramidal do problema? 

2528. O retorno às aulas este ano 

2529. O retorno às aulas presenciais, mesmo com carteiras isoladas, não impede o 

contato entre alunos durante o intervalo ou outros momentos comuns. Que qualidade será 

garantida, sendo que os outros 65% ainda não estarão presenciais? O rodízio não garante 

essa qualidade. 

2530. O retorno das aulas sem que uma vacina seja testada e aprovada  

2531. O retorno das aulas sem uma vacina eficaz é atitude suicida. Não há escolas 

estruturalmente apropriadas para o retorno das aulas com os protocolos que deverão ser 

seguidos. 

2532. O retorno das aulas sem uma vacina ou remédio realmente eficaz acarretará o caus 

no sistema de Saúde que já está tão esgotado. 

2533. O retorno demonstra ser precoce frente a pandemia. As medidas sanitárias com as 

crianças pequenas não são aplicáveis na prática, demanda muita atenção do adulto e que 

sabemos ser muito difícil em ambiente escolar. O risco de contágio é imenso.  

2534. o retorno dependerá da situação pandemica do estado e município  

2535. O retorno é preocupante. Pois vários países estão fechando as escolas novamente. 

Penso que as atividades na plataforma deveriam evoluir, isto é, ir um passo além de 

mitigadoras, não esquecendo que tem escolas que não atingiram 100% dos alunos. 

Estamos com 98% de acessos. As crianças estão desistindo de acessar devido a falta de 

novidades nos conteúdos. Mesmo com as atividades variadas, os professores enfrentam a 

cobrança das famílias para um maior aprofundamento. Muitas são as famílias que não vão 

mandar as crianças logo no início do retorno. Grande são as preocupações quanto a 

manutenção do afastamento social e higienização dos ambientes. Sem contar que o quadro 



de professores e funcionários estará desfalcado. 

2536. O retorno em setembro é inadequado sem vacinação.  

2537. O retorno na Educação infantil será muito complicado, visto que as crianças 

pequenas tem uma rotina pedagógica peculiar a idade que dificulta o cumprimento dos 

protocolos de segurança.  

2538. O retorno não garante a segurança de profissionais, alunos, nem de seus familiares. 

Inaceitável que o poder público determine o retorno precoce. Fazendo isso, estará 

assumindo a responsabilidade por TODAS AS MORTES de crianças e profissionais que 

foram expostos desnecessariamente. 

2539. O retorno renderá mais ganhos que perdas para essas crianças? 

2540. O risco de contágio entre crianças é muito alto, já que é muito difícil controlar o 

distanciamento social entre eles. 

2541. O risco de pegar o covide 19 ainda é muito grande  

2542. O risco é muito grande para pouco tempo de aula 

2543. O terceiro ano é um ano que é permitido permanecer a criança no ciclo para 

finalizar a alfabetização. Não tive tempo de ensinar, seria possivel reter ano que vem se 

apos aulas a crianca precisar de mais tempo para adquirir os conhecimentos? 

2544. O vírus não tem cara, tenho dúvidas 

2545. O vírus se alastra entre as crianças  

2546. O.nivel dencontaminaçao e muito grande as crianças nao tem noçao de como se 

protejer  

2547. obs.: Respondi duas vezes, pois tenho duas escolas e no documento não é possível 

inserir duas escolas. 

2548. Obs: na idade dela não interfere ter aulas ou não. Sai do serviço pra poder ficar 

com minhas duas filhas. Fico com elas enquanto não for seguro voltar às aulas. Moramos 

com a bisavô de 82 anos. Já perdi minha avó por conta do corona, não podemos trazer 

esse vírus pra casa.  

2549. Obs: participei de reuniões online apenas. Nenhuma reunião presencial. 

2550. Observando que não há diminuição dos casos da doença e nem uma vacina com 

eficácia confirmada, a nossa maior preocupação é esse retorno precipitado em setembro. 



2551. Oi adolescentes e as crianças, são muito difíceis de manterem- se afastado, 

enquanto não for dado a vacina, não devem voltar. 

2552. Olá Boa tarde 

2553. Olá eu sou mãe de aluno do 8 ano e não acho que as escolas publicas estão 

preparadas pra receber alunos, eu não irei mandar meu filho pra escola enquanto não tiver 

a vacina e todos serem ununisados . 

2554. Olá minha principal duvida é sobre a volta as aulas se os alunos teram monitores o 

bastante pra higienização para polialos. E que este ano deve ser repetido pelo menos para 

minha filha. 

2555. Olá professores, eu estou com uma preocupação os alunos vão terminar o ensino 

fundamental esse ano 

2556. Olá, gostaria de saber como vão ser as regras de distanciamento entre os alunos 

que são menores de 05 anos? E como vai ser o rodízio de alunos para está frequentando a 

sala de aula? 

2557. Olá.. respondi o questionário referente a duas crianças, não vejo meios coerentes 

de enviar crianças a escola nesse momento, são pequenas e não vão conseguir, ter o 

distanciamento e higiene correto , de não tocar a máscara, de não por a mão nós olhos, de 

lavar as mãos frequentemente de não poder abraça os coleguinhas ,dividir objetos, uma 

das minhas crianças e ASMÁTICO , está no grupo de risco, ele não frequentando a escola 

mas a irmã indo e for contaminada pela covid 19 certamente será contaminado também 

como todos em casa . Então ela está fazendo aulas Olline, e farei o que estiver ao meu 

alcance para não mandalos para escola mais esse ano . 

2558. Olha nos todos estamos muitos ansioso para voltar em Setembro.Mas temos que 

esperar e aguardar até lá como vai estar os casos da coronavirus ,ai podemos avaliar se 

voltaremos.Porque não podemos colocar nossas vidas e também de nossas família em 

riscos dos professores funcionários e das crianças que estudam em outros 

horário.Sabemos o quanto é importante estudar ,mas agora as vidas são mas valiosas .Se 

tiver que voltar so o ano que vem voltaremos. 

2559. Onde serão aplicados os dados e informações consultadas? Só autorizo meus dados 

e informações coletadas serem divulgados desde que divulgados de forma pública.  

2560. Oque faremos em questão das aulas em casa se não temos tempo de ajudar nossos 

filhos em casa , trabalho fora quando estou em casa tenho uma bebê também pra cuidar 

cuidar de casa e ainda ajudo a cuidar do meu pai que esta doente  

2561. Os adolescentes deve voltar as aulas sim com todas as restrições preventivas. Pois 

ja tem consciência do certo e errado. E a maioria estao nas ruas soltando pipa. 

2562. Os adultos conseguem o distanciamento, agora as crianças não pois tem muito 

afeto uns aos outros e estão sentindo muita falta dos amiguinhos, e não irão ficar o tempo 

todo de máscara pois irão beber águas e se alimentar, o risco de contágio irá ser grande 

assim acredito e me preocupo. 



2563. Os alunos (Crianças ) não são preparadas para ficarem longes de seus colegas de 

classe .Nem de máscaras.  

2564. Os alunos de ensino fundamental e médio deve ser atribuído a passagem de ano de 

acordo com seu desenvolvimento pois acredito que muitas crianças além da idade estão 

acima da média e aqueles que não conseguem acompanhando precisa de um novo ano na 

mesma sério ou que seja atribuído os dois anos 20/21 

2565. Os alunos devem ficar em casa agora no final do ano eles não vão aprender mais 

nada e vão fica protegido  

2566. Os alunos devem refazer o ano perdido no ano de 2021, jamais permitirei que meu 

filho frequente a escola com essa epidemia. 

2567. Os alunos deveria fazer todo o ano letivo novamente mais não compartilhado e sim 

cada ano a sua série  

2568. Os alunos irão repetir de ano?  

2569. Os alunos não conseguirão aprender o que é necessário sozinho, fora a grande 

quantidade dos que não têm nenhum acesso a educação a distância. 

2570. Os alunos não estão aprendendo nada, e por causa da pandemia 

2571. Os alunos não estão tendo conteúdos das matérias que deveriam estar sendo 

estudadas. 

2572. Os alunos não vai aprender em 3 meses o que se aprende em 1 ano , se voltar eles 

só vão correr o risco de pegar a doença  

2573. Os alunos serão promovidos ou não  

2574. Os bebês são muitos frágeis, ficam doentes com frequência qdo vai a escola, acho 

melhor quem pode pelo menos não enviarem seus filhos à escola. 

2575. Os casos estão aumentando e não é o momento de colocar nossos filhos em risco. 

2576. Os encontros realizados via meeting serão considerados como horas trabalhadas? 

Um possível retorno antes da vacina para proteção do Covid 19 seria viável ? Como 

garantir a proteção da saúde das crianças principalmente? 

2577. Os funcionários da escola, em geral, terão formação com a área da saúde? 

2578. Os números de casos só estão aumentando dia a dia,as crianças não conseguiram 

ficar sem contato com as outras e essa é minha preocupação, tenho idosa em casa que 

passou por dois câncer e é altamente de risco. 

2579. Os pais e mães que precisam trabalhar não tem onde deixar seus filhos e precisam 

da escola, claro que com todos os protocolos de higiene.  



2580. Os pais que não puderem ou não tiverem condições de acessar a internet para 

auxiliar os filhos a fazer a disciplina on-line , como vai funcionar , a criança vai reprovar o 

ano ? 

2581. Os pais que não quiserem mandar seus filhos, este ficará prejudicado? 

2582. Os pré adolescentes já tem uma noção dos cuidados mas e as crianças? 

2583. OS PROFESSORES NAO TEM ESTRUTURA PARA O RETORNO.. ELES TB 

PRECISAM DE UMA PROTECAO.  

2584. Os professores passam lições com prazos curtos, é uma falta de respeito com os 

alunos, se tivesse comunicação entre professores e alunos da melhor forma possível, 

poderíamos entrar em um acordo sobre os trabalhos. Porque precisam pensar que não é só 

1 matéria são várias!!! 

2585. Os professores que tiverem comorbidades, como deverão proceder? Será solicitado 

um atestado médico?  

2586. Os professores receberão materiais de proteção como máscaras, luvas, álcool e 

aventais? 

2587. Os profissionais da educação não vai conseguir fazer crianças e adolescentes 

manter distância mínima nem higiene adequada. As crianças vão ser testadas pra saber se 

já tiveram ou tem o vírus? Sem condições  

2588. Os profissionais escolares vão ter que passar por teste do COVID 19 ? 

2589. Os protocolos de higiene e distância acho que não vai ser possível fazer, e vai ter 

muitos alunos por classe, melhor anular este ano e preparar a estrutura da escola pra o ano 

que vem, se caso ainda não tiver a vacina para o combate ao vírus 

2590. Os protocolos garantem a segurança de alunos, funcionários e de todos familiares 

envolvidos de forma s previnir qualquer proliferação da doença de forma piramidal?  

2591. Outra coisa é sobre o ano letivo de 2020 os alunos acompanhamento adequado 

nem o suficiente para esse ano então acho que esse ano não deveria contar, deveria ser 

refeito no próximo ano. 

2592. Outra coisa. As peruas escolares que estão com a lotação máxima de crianças e 

não terão como ficar com a distância que é para segurança delas e das outras crianças. Não 

acredito que seja o momento para este retorno. Na minha opinião isso não vai dar certo. 

Vejo pelos ônibus circulares andam lotados em horários de pico vai aumentar ainda mais 

porque nem todas as crianças vão de perua e vão usar transporte público. Serão mais 

pessoas nas ruas. Ou seja a circulação do vírus vai continuar grande. 

2593. Outra grande preocupação é com o ensino infantil e esse momento de isolamento, 

as crianças não conseguem se manter afastadas, com toda certeza será mais um meio de 

contaminação altíssimo. 



2594. Outra grande preocupação que tenho diz respeito aos funcionários terceirizados 

das escolas. Inclusive porque são aqueles que lidarão com as secreções dos estudandes nos 

banheiros, com a limpeza dos refeitórios e das carteiras que receberão os fluidos ao longo 

de todo o dia. Não vejo no plano treinamento e compra de EPI para esses profissionais 

sendo discutida a sério. 

2595. Outra obs como controlar o uso de máscaras, sendo que às crianças pode a vir 

trocar uma com às outras,cair no chão e muitas outras coisas. 

2596. Outra preocupação é que estarei com um um bebê recém nascido no mês de 

setembro, sendo a probabilidade do contágio pode ser maior para este uma vez que minha 

filha se expor ao ambiente escolar. 

2597. Outra questão é as aulas na plataforma é um pequeno suporte e entendo que para 

criança não ficar ociosa e manter o compromisso como estudante, mas não é igual a 

material é foco em aulas presenciais, sei que com essa doença gerou grandes mudanças 

que nos fez enxergar que muito em breve o sistema de ensino pode ser assim 

efetivamente, se isso acontecer realmente teria que mudar o sistema de aulas dadas com o 

Professor em tempo real isso daria certo e o ensino seria mais profundo. 

2598. Outra questão é sobre a situação administrativa jurídica quanto o livro ponto dos 

professores . Há uma terminologia diferente para anotações de dia de trabalho nesse 

período de pandemia, enquanto prof do fundamental tem apontados normalmente seus 

dias , os professores da Ed infantil tem anotação de "afastamento prevenção saúde 

pública". Porque a diferenciação na terminologia ? E o que na prática isso implica?  

2599. Outra questão seria que não tivesse férias, dezembro e Janeiro eles continuariam a 

aulas pra tentar remediar o estrago deste ano. Torcendo pra que até lá tenha uma vacina � 

2600. Outra questão: nós também sabemos que a região não anda respeitando o 

isolamento e que esse conceitos são transmitidos culturalmente aos filhos. E aí: a família 

de um lado muitas vezes sem preocupação é a escola cheia de protocolos. Como resolver 

esse embrolío??? 

2601. Outro agravante que enxergo nesse retorno é a questão do revezamento das 

crianças que atrapalhará muito a readaptação das mesmas, pois uma boa adaptação 

depende de rotina e muito carinho. 

2602. Outro detalhe importante, o local mais arejados que temos nas unidades são os 

parques (área externa) e já foi anunciado pela SME que esses locais estarão proibidos no 

retorno. Ou seja, todos fechados nas salas de aula. Não vejo coerência. 

2603. Outro fator preocupante é com os professores e funcionários da escola, grupos de 

risco pela idade e saúde. 

2604. Outro ponto importante é que professor não e da área da saúde, portanto, 

responsabiliza-lo por "controlar" uma pandemia na escola é inadmissível. 

2605. Outro: como retornar e não pegar à criança que muitas vezes chora ao despedir da 

família na porta? Não há como a professora não se expor! Ou teremos que deixar a criança 

chorar sem poder acalantá la? 



2606. Outros países se pronunciaram em lives da Unesco e somente o Brasil considera 

possível essa volta abaixo de 7 anos. Nos demais já está garantido que não voltarão pelas 

razões obvias aos profissionais e à muitas famílias. 

2607. P 

2608. P mim só deve voltar depois da vacina 

2609. Para a educação infantil, creio que deva haver conclusão do ano letivo em 2020, 

sem frequência presencial, já que o prejuízo estritamente curricular será mínimo. Quanto 

ao fundamental I e II, deve haver conclusão do ano letivo somente quando houver 

condições sanitárias reais, pois não devemos colocar as crianças em risco. 

2610. Para a faixa etária do meu filho, que estuda no XXXX, não veja perdas que 

possam impactar negativamente sua jornada escolar. Das demais séries é necessária uma 

atenção como essa pesquisa a cada caso pessoal, desde os fatores individuais e materiais, 

se tais crianças conseguiram ter um acesso básico a um celular /Tablet /notebook para as 

aulas remotas. No demais, para a idade do meu filho em específico, acredito que a 

conclusão se dê no fim desse ano, não prolongando para 2021 este ano letivo. Além, de 

uma análise se os casos de covid - 19 em Campinas terá diminuído a curva, pois caso não, 

nós não iremos retomar as aulas em setembro, mesmo que seja liberada, por medo de 

colocar a saúde de nosso filho em risco.  

2611. Para aqueles alunos que estão concluindo o ensino médio, poderia ser oferecido 

um ano (4o. ano do ensino médio, opcional) para recuperar o conteúdo perdido. 

2612. Para começo acho que deveria revezar para o adaptação novamente 

2613. Para crianças mais velhas pode ser feito de forma mais tranquila. 

2614. Para crianças muito pequenas fica difícil evitar o contágio da covid 

2615. Para finalizar esse ano, creio que deveria ao menos um dia na semana ter aula on 

line, para tirar dúvidas e correção das atividades dos 4 dias. 

2616. Para mim as aulas só voltam o ano que vem minha opinião 

2617. Para mim como mãe, o mais importante nesse cenário atual é protegermos e 

preservarmos a vida, saúde e integridade das nossas crianças! Sem vidas, a educação não 

pode prosseguir! 

2618. Para mim só as crianças apartir da 5 série deven retornar ,pois já entende melhor os 

protocolos de segurança .  

2619. Para o retorno depende muito ainda do que vai acontecer nos próximos dias...nao 

da pra dar uma opinião exata...mais acredito que Setembro ainda seja cedo pro retorno. 

2620. Para o retorno, tem que se pensar a melhor forma de garantir a coexistência de 



todas as necessidades das crianças, dos profissionais e dos pais. 

2621. Para o rodízio das crianças de agIII...Vamos barrar as crianças/famílias caso 

venham para a escola fora das datas atribuídas a elas, desrespeitando o rodízio? Suponho 

que essa proposta não contemple de fato os pais que necessitam trabalhar. 

2622. Para opinar sobre isso precisaria saber da situação da pandemia em setembro. Caso 

esteja ainda em ascenção sou contrária ao retorno.  

2623. Para os alfabetizados acho possível concluir em aula online. No caso dos bebês 

não consigo pensar numa maneira segura par um retorno presencial. 

2624. Para os alunos de educação infantil o retorno deve ser opcional, são praticamente 

bebês que compartilham tudo é muito complicado eles retornarem, muitos moram tbm 

com avós. Também penso que no ano de 2021 devem dar continuidade na mesma escola a 

qual já pertenciam. 

2625. Para os meus dois FILHOS que estudam em redes privadas não teve alteração 

nenhuma pois tem as aulas onlines todos os dias e com isso tem conseguido acompanhar 

porem minha filha mais velha não tem esse mesmo privilégio mais ainda sim com medida 

do possível consegue falar pelo whats com os professores e tem feito as tarefas .. 

2626. Para que ele possa ir para a primeira série com o mínimo se base de acordo com as 

condições neorológicas e motoras dele.pois todo conteúdo e cronograma para o ano de 

2020 

2627. Para que os alunos voltem é necessário que tenha um bom protocolo para esse 

retorno, pois nesse momento estamos vivendo um novo normal, antes de pensar no 

acolhimento dos alunos precisamos pensar no acolhimento dos profissionais para que 

todos se sintam seguro para esse retorno. Então é importante que se faça isso junto com a 

comunidade escolar, familiares e gestores. 

2628. Para quem seria o ultimo ano no agrupamento lll, vai para o 1 ano em 2021? 

2629. Para refletir: quem trabalha na educação infantil sabe que quando uma criança vem 

com glitter de casa todas voltam com um pouco de brilho. Imaginem um vírus... 

2630. Para se ter idéia, os funcionários do Ag1 ( 6 agentes de Ed Infantil) se encontram e 

passam uma hora (12 às 13h) aglomerados com os bebês em uma sala de aula. Esse 

número (somente de funcionários) já compõe o número considerado inadequado para 

qualquer reunião na rede Municipal devido à pandemia. 

2631. Para tudo volta ao normal,precisamos ter a certeza de que esse vírus esteja acabado 

,pois o retorno as aulas esse ano é preocupante pois não temos a segurança de que nossos 

filhos estejam seguros, longe do vírus � 

2632. Para volta as aulas em setembro de 2020 tem que ter o vacina para combate 

coronavirus  

2633. Para volta as aulas em setembro de 2020 tem que ter o vacina para compate o 



coronavirus  

2634. Para volta dos pequeninos tem que se pensar na segurança deles e dos profissionais 

que estarão diretamente trabalhando com eles. 

2635. Parabéns pela iniciativa de ouvir a comunidade escolar nesse momento! Sobre o 

retorno das aulas, é dificil ter uma opinião formada. A questão da segurança sanitária, não 

sabemos precisar como será o comportamento do vírus no ambiente escolar. Talvez a 

melhor opção seja o retorno gradativo e facultativo das aulas, dando liberdade de escolha 

para os pais enviarem seus filhos ou não pra escola. Enquanto alguns vão optar por deixar 

seus filhos em casa, não podemos esquecer que muitos precisam da escola para deixar 

seus filhos e seguirem com suas atividades profissionais. 

2636. Participei de reunião sobre o retorno das aulas, mas apenas entre professores, 

diretores e supervisor. Não há nada específico ainda sobre a atuação da educação especial, 

minha área de atuação e acredito q voltar em setembro no esquema de revezamento de 

35% só aumenta a propagação do vírus, e o pior no caso da educação infantil coloca as 

crianças em uma situação na qual irão olhar todo o espaço pedagógico, brinquedos, ações 

pedagógicas restritas, por conta das especialidades do Covid. 

2637. Participei de uma reunião online, mais a questão acima mencionada não foi 

abordada. 

2638. Peço aqui um plano de acordo com a realidade e estrutura de cada comunidade 

escolar. Pois mesmo se tivéssemos a garantia de um leito e respiradores para toda a 

população, não significa que sobreviveremos, visto que muitos estudos apontam que 

quando se faz a sedação e a paralisia do paciente oé necessário deixá-lo em apneia e 

vulnerável à dessaturação. No extremo, a hipoxemia pode levar a uma parada 

cardiorrespiratória, sendo esse um dos principais motivos de óbito durante a intubação, 

por esse e outros motivos alencados aqui, não acredito em um retorno seguro para todos. 

2639. Peço aqui um plano de acordo com a realidade e estrutura de cada comunidade 

escolar. Pois mesmo se tivéssemos a garantia de um leito e respiradores para toda a 

população, não significa que sobreviveremos, visto que muitos estudos apontam que 

quando se faz a sedação e a paralisia do paciente oé necessário deixá-lo em apneia e 

vulnerável à dessaturação. No extremo, a hipoxemia pode levar a uma parada 

cardiorrespiratória, sendo esse um dos principais motivos de óbito durante a intubação, 

por esse e outros motivos alencados aqui, não acredito em um retorno seguro para todos. 

2640. Pedagogicamente (já foi meio ano perdido) 

2641. Pela idade da minha filha (5anos) não acho viável o retorno às aulas por eles nao 

entenderam completamente a necessidade de distanciamento e medidas higiênicas de 

segurança. Mas não vejo a necessidade de não aprovação do ano escolar de 2020 já que 

ela está no ensino de educação infantil e tem sim aptidão para iniciar o ensino 

fundamental. 

2642. Pela idade do meu filho, e ainda sem entender tudo o que está passando no mundo 

todo, acho melhor para a sua proteção de vida ainda permanecer em isolamento, até que 



tudo esteja estável!  

2643. Pela saúde psíquica e emocional tanto dos alunos quanto dos professores. 

2644. Pelo que tenho obersado as notícias pela mídia.a melhor medida é o isolamento 

nesse momento por mais que está complicado para nós país ficar com as crianças devido 

ao trabalho. Para s escolas de ensino fundamental acredito que é finalizar esse ano com 

aulas online para as crianças não sofrerem atraso na formação ou fica sobrecarregado para 

cursar tudo ano que vem. 

2645. Pensando não só nos alunos mais nas professoras correndo risco tendo contato 

com algum aluno que pode estar contaminado, não acho que a turma do AG3 tenha 

necessidade de voltar as aulas, infelizmente seria uma preparação pro primeiro ano,mas 

esse finalzinho de ano não fara tanta diferença.  

2646. Pensar ainda como vai ser o andamento da pandemia e depois rever os conceitos 

da volta as aulas  

2647. Pensem na vida das crianças , mais vale um ano atrasado, do que uma vida perdida 

!  

2648. Penso na dificuldade que será alternar horários de entrada e saída porque a maioria 

dos pais deixam o filho na escola e vão embora para o trabalho, quais serão os elementos e 

possibilidades de posicionamento da escola no caso de crianças que comparecerão no dia 

em que não deveriam ir (e com certeza serão muitas), o que será feito com crianças que 

serão deixadas na porta da escola no dia errado, quais serão as atitudes previstas para 

crianças , filhos de pais negacionistas, que não estão usando mascara, se posicionado 

contra elas, coisa que acontecerá inclusive com professores e funcionários. 

2649. Penso que a escola não está preparada para o retorno,uma vez que é humanamente 

impossível evitar aglomerações e contatos principalmente entre os alunos dos anos 

iniciais,dessa forma o contágio e a disseminação da doença,ficarão fora de controle! 

2650. Penso que a maioria das escolas públicas não tem estrutura para manter as medidas 

de distanciamento.  

2651. Penso que as aulas devem retornar somente após termos uma vacina disponível 

para Covid. As crianças da educação infantil não irão conseguir seguir instruções de 

afastamento social, e não é o uso do álcool gel, e lavagem das mãos que resolverá o 

problema. 

2652. Penso que devemos trabalhar com a realidade de que as escolas não abrirão mais 

este ano, e seguir construindo uma organização projetando para ano que vem a junção dos 

dois anos letivos, assim teremos tempo de olhar todos detalhes e dúvidas para colocarmos 

em prática o plano, com clareza e consistência, para que a rede possa nos orientar e termos 

mais segurança do plano elaborado. 

2653. Penso que independente das ações sanitárias que tememos, a Educação Infantil 

requer contato. Tem acesso a todos os alunos em diferentes dias, o professor vira o vetor 



da doença. Acho que o retorno seguro este ano não é viável!  

2654. Penso que na Educação Infantil é impossível o retorno neste ano, porém considero 

importante regularizar a situação das professoras que fazem muito mais do que horas de 

TDC e TDI, no trabalho de manter vínculo com as crianças, fazer registros detalhados, 

produzir materiais para que esse vínculo seja mantido, e ainda ter que repor horas não 

trabalhadas. Penso que a SME poderia liberar TDA para as professoras da Educação 

Infantil que não estão afastadas, como tem ido no ponto, e nos libere dessa reposição. 

Aliás, estamos trabalhando bastante.  

2655. Penso que não temos estrutura para manter distância entre alunos, que já 

avançamos muito no ano letivo, e que o inserimento das crianças, sem contato físico, será 

contrário aos princípios que construímos na rede de educação infantil.  

2656. Penso que no próximo ano os professores deverão estar atentos em recuperar algo 

que ficou para trás,mas que esse ano e as aulas cursadas, muito boas por sinal, não devem 

ser deixadas de lado.  

2657. Penso que o ano letivo de 202 deve ser "jogado" para 2021, entretanto, mantendo 

as férias escolares de Janeiro. 

2658. Penso que o retorno aulas deve se dar com garantia de segurança, e que é 

necessário um planejamento para o retorno as aulas, adequando ao contexto da pandemia. 

E principalmente isso ser realizado de forma democratica, ouvindo os conselhos escolares 

e a comunidade escolar.  

2659. Penso que os alunos devem ir para o ano/série seguinte em 2021, porém com 

conteúdos reorganizados e planejamento reestruturado.  

2660. Penso que seria muito difícil selecionar 30 ou 35% dos alunos para frequentarem a 

escola. Muitos vão à escola para comer. Outra questão é o uso de máscaras. Sabemos que 

a comunidade está pouco consciente em relação a isso. Mesmo com uma intervenção 

constante da escola. Temo que o uso de máscaras não seja respeitado dentro da UE, até 

mesmo porque não sei até que ponto crianças de 7 anos de idade saberão usa las da 

maneira correta. Sabe se que as mesmas, sendo de tecido, precisam ser trocadas a cada 2 

horas. Como garantir isso com crianças que passam o dia todo na escola. E as refeições? 

Como seriam? 

2661. Penso que, se retornarmos esse ano o risco de contágio do covid 19 será muito 

grande, tanto para as crianças e seus familiares quanto para as professoras e demais 

funcionários da escola. Se uma única vida for perdida por causa desse retorno, já não terá 

valido a pena. Na educação infantil, manter as crianças afastadas será muito complicado, 

os encontros eram cheios de abraços. Como dizer para uma criança de 4 anos que não 

pode me abraçar ou abraçar os amigos depois de tanto tempo sem se ver? Os jogos, os 

brinquedos serão higienizados para a turma da tarde depois da turma da manhã ter 

brincado? Como ficará na cabecinha das crianças serem afastados o tempo todo de todos? 

2662. Penso se as crianças forem para a creche somente para ficarem fechadas em sala 

será uma tortura. Confesso quero muito voltar mas não consigo ver essa volta , mudada . 



2663. Perda de conteúdo ensino fundamental curricular, e nao tema covid 19, o conteudo 

do 9° ano tem suma importancia para ida do aluno para ensino medio. Precisa ser 

aplicado. 

2664. Perda de conteúdo escolar 

2665. Perder o ano 

2666. Perigo de contaminação entre as crianças  

2667. Perigo do covid 19 

2668. Podendo assim, o ano que vem, fazerem os 2 juntos. 

2669. Poderemos utilizar o parque? 

2670. Poderia haver a opção de pais q sejam contra o retorno, caso optem por não enviar 

os filhos, não percam a vaga em 2021 

2671. Poderia trabalhar com apostilha por semana para as crianças fazer encasa 

2672. Poderiam montar ao menos 1 vez por semana, uma aula com as crianças de 

determinadas professoras, para cantar, contar história e etc. O que vemos é total abandono 

por parte dos professores, muitos com atividades paralelas recebendo outro salário 

enquanto a sua real função e qual é pago para fazer, sendo deixado de lado. Pois duvido 

muito que algum professor tenha tido seu salário paralisado por falta de aula... UMA 

VERGONHA. 

2673. Pois acredito que os conteúdos podem ser dados futuramente( ser recuperados ) , 

mais as vidas perdidas não voltam mais !  

2674. Pois as crianças nao iram entender muito sobre esse afastamento. Ainda mais com 

o tempo que ficaram sem ver os amigos professoras. 

2675. Pois mesmo seguindo todos os protocolos, as crianças vão compartilhar 

brinquedos, não vão manter o distanciamento necessário e etc... 

2676. Pois o que está sendo ensinado 

2677. Pois uma criança não saberá se cuidar do jeito certo 

2678. Pois, não poderão, brincar com os brinquedos do parque, e nem com os brinquedos 

de sala. Já que o compartilhamento dos mesmos é inevitável. Além dos riscos que 

correremos todos, crianças e educadores. Mesmo tomando todos os cuidados necessários. 

2679. Por conta de que meu filho ser Asmático eu tenho medo de mandar ele pra escola 

ainda neste ano  



2680. Por conta de todas as dificuldades enfrentadas, não pode dizer que os alunos 

tenham adquirido o conhecimento nescessário a aprovação, por mais que tenham se 

empenhado. 

2681. Por enquanto nenhuma  

2682. Por está questão sou completamente contra o retorno às aulas neste momento! 

2683. Por este motivo sou contra á volta as aulas neste ano de 2020. 

2684. Por isso eu entintado que é melhor estarmos ao lado capacitadas para mim vcs 

professora e professores tem essa capacidade  

2685. Por isso tudo, prefiro adotar uma postura de cautela acima de tudo. 

2686. Por maior que seja os cuidados as crianças não saberão lidar com essa situação  

2687. Por mais cautela que estiver... Prefiro meu filho perto de mim  

2688. Por mais cuidados e precauções que forem tomados, trata-se de crianças,Acredito 

que não tenho coragem de mandar meus filhos. 

2689. Por mais que as crianças estão fazendo atividades on line, não é a mesma coisa que 

na sala de aula. Portanto na minha opinião as crianças não podem passar de ano. 

2690. Por mais que haja os meios de prevenção nas escolas, criança é criança, eles não 

irão fazer a higiene correta o tempo todo, vão querer brincar e abraçar seus coleguinhas, 

involuntariamente irão colocar as mãos nos olhos, boca e nariz. Por isso, e, para proteger 

nossas crianças sou a favor do cancelamento do ano letivo de 2020. 

2691. Por mais que nós como responsáveis, estamos fazendo de tudo para acompanhar as 

aulas online e a distância com professor, o estudante não acompanha como uma aula 

presencial, demonstra bem mais dificuldades e menos interesse em aprender. Faço o 

máximo que posso para auxiliar mas não tenho como passar explicações como um 

professor ao passar novos conteúdos  

2692. Por mais que tenhamos todos os cuidados ainda acho arriscado. 

2693. Por meu filho ainda não estudar efetivamente não tenho opinião sobre aprovação. 

Minha preocupação seria quanto ao contágio tendo em vista que crianças menores seria 

mais difícil aplicar uma disciplina de distanciamentos  

2694. Por mim as aulas não voltam esse ano priorizando a saúde das crianças 

2695. Por mim o ano letivo já teria se encerrado 

2696. Por mim só voltariam as aulas em 2022 e teriam somente aulas on line até lá, 



porque sabemos que nenhum protocolo será cumprido rigorosamente e ainda não se tem a 

cura para a doença. 

2697. Por não ter uma vacina aínda nossos estariam vuneravel a esse vírus 

2698. Por que a comissão que está pensando o protocolo de retorno não é formada por 

membros de todos os segmentos que trabalham na educação? 

2699. Por que criança a gente não consegue controlar para ele(a) ficar todo o periodo na 

escola sem conversar, brincar, enfim ter uma comunicação com as outras crianças....A 

gente nunca sabe o que se pode acontecer algumas crianças ja são de risco e mesmo assim 

ter que retornar com as aulas presenciais imagina só ,a preocupação dos pais... 

2700. Por que foi criado a diferença no trabalho dos professores de educação 

fundamental e infantil, sendo que os professores do infantil estão em trabalho constante 

com as famílias e crianças, fornecendo propostas de acolhimento e de interações neste 

tempo de isolamento social. 

2701. Por quê fora outros viros outro que não. ...tem muito controle acho muito 

arriscado.  

2702. Por questão de segurança as aulas deveria continuar on line,ja que falta poucos 

meses para o fim do ano,e aprovar os alunos pra nao ser prejudicados.e no ano de 2021 

começar o ano letivo com aulas normais continuando assim as aulas,pois se nao for 

considerados as aulas on line os alunos ficaram desmotivados.se nao for considerados esse 

ano entao pra que servira continuar com as aulas on line.eu particulamente as aulas 

voltando em Setembro nao me sentirei comoda pra enviar meus filhos pra escola.mesmo 

com a situaçao controlada mais ainda ha casos.e por isso nao me sentirei segura de manda 

los pra escola. 

2703. Por se tratar de crianças muito pequenas, não acredito que qualquer situação de 

isolamento seja viável, porém não vejo alternativas para muitas mães que não tem com 

quem deixar os filhos e precisam retornar ao trabalho. 

2704. Por se tratar de educação infantil, acredito que não faça diferença alguma perder 

esse ano. 

2705. Por se tratar de uma crianca de 2 anos, minha filha não compreende os cuidados 

necessarios para não se contaminar. Devido a gravidade da covid19 e por ela ja ter sido 

internada por problemas respiratórios ate que seja totalmente seguro e ela nao corra riscos, 

não irei leva-la na escola.  

2706. Por se tratar de uma escola profissionalizante a carga horária presencial deverá ser 

cumprida, mas as condições do prédio do XXXXX é um fator que preocupa no retorno, o 

laboratório de quimica não tem ventilação natural nem ar-condicionado, as bancadas são 

muito próximas. O galpão onde ficam as salas não tem exaustor então a ventilação é 

comprometida. A XXXX tem ótimas propostas e cuida bem da manutenção do prédio, 

porém não é o suficiente para uma pandemia. 



2707. Por ser Agrupamento 1, como manter distanciamento das crianças entre elas e com 

os adultos nessa faixa etária se estamos sempre com elas no colo, muitas ainda não andam. 

2708. Por ser Ed Infantil, uma modalidade repleta de peculiaridades por conta das 

características e necessidades da faixa etária que abrange, é praticamente impossível 

garantir os protocolos de saúde para educação, uma vez que crianças pequenas, abaixo dos 

5 anos, interagem de maneira muito presente, de toque, de manuseio, de exploração 

manual e com energia natural ágil, espontânea, imprevisível. Como garantir que fiquem de 

máscaras sem retirar, trocar com o amigo, por a mão pra não contaminar por 4h ou um dia 

inteiro no integral? Aliás, o período integral vejo como mais crítico ainda pela rotina de 

sono, alimentação etc. Qual seria a proposta educacional neste retorno, uma vez que 

espaços, objetos, alimentação, higiene terão alterações e os educadores precisarão 

praticamente estar fiscalizando as crianças pra tentar cumprir os protocolos? Qual seria o 

papel dos educadores?Como garantir higiene correta da criança quando vai ao banheiro 

sozinha e que lá não se contamine ou contamine outras crianças? Muitos pontos críticos e 

sérios. Sem vacina, a Educação Infantil não deveria retornar. A escola, nesse cenário, vira 

um espaço gigantesco de foco e propagação do vírus. Basta comparar com doenças 

comuns transmissíveis.  

2709. Por ser mãe de uma criança especial e que tem asma. Para meu filho voltar as aula 

é um risco para a saúde dele  

2710. Por serem crianças , que não deixam de se abraçar e brincar muito próximos uns 

aos outros , acho melhor não voltar este ano , muito pequenos e carinhosos , muito difícil 

manter distância entre eles . 

2711. Por serem crianças em aprendizagem , em que o erro faz parte do processo , 

fatalmente e obviamente estarão mais vulneráveis a se contaminarem. 

2712. Por ter crianças com alguns diagnóstico de alguns problema de pulmão como 

pneunia proncolite e não ter boa rescistencia 

2713. Por trabalhar em educação infantil, não tem como manter o isolamento, por tanto 

não devemos retornar nesse momento. 

2714. Porem eu sou totalmente contra a volta as aulas presenciais. 

2715. Porém se ele pular esse ano e já for para primeira série, vai ser uma perda de uma 

fase importante para ele. 

2716. Porque estou insegura. 

2717. Porque não poderemos usar o parque ou locais ao ar livre, se ali a ventilação 

natural e o espaço é maior do que em qualquer outro local da escola? 

2718. Porque quem me garante que meu filho não irá pegar o vírus 

2719. Porque tem escolas que tem.muito material pedagógico e outra não a estruturas 

tambem sao bem diferentes ? 



2720. Portanto acho que o retorno, principalmente nas educação infantil deve ser 

pensado com muito cuidado, e postergado para o período que for mais seguro fazê-lo, para 

que, se voltar, possamos realmente fazer o belo trabalho que planejamos para essas 

crianças, e não passar o dia dizendo " não pode brincar" " não tire a máscara " " não pegue 

esse brinquedo " " esse é do amigo você não pode pegar" ... indo contra aos princípios da 

educação infantil. 

2721. Portanto entendo que: a volta nesses moldes, para educação infantil, não seria 

saudável. 

2722. Possivel aumento de contaminação com a volta às aulas. 

2723. Possível volta presencial, somente com aplicação de vacina!  

2724. Poucas atividades durante o isolamento, enquanto escolas particulares estão tendo 

diversas atividades, inclusive aulas online, o que está prejudicando e muito o ensino dos 

alunos do ensino público. Necessário atitudes urgentes ! 

2725. Pouco ensino 

2726. Pouco foi discutido sobre a segurança sanitária para retorno. Foi informado apenas 

que seriam adquiridos e disponibilizados epis, álcool, totens, tapetes, mas oficialmente 

nada. O que, como, quantidade. A escola em que trabalho não é arejada. Não tem 

ventilação nas salas. O refeitório é o pátio e a entrada de todos os ambientes escolares o 

que dificulta higienizacao eficiente.  

2727. Pouco foi discutido sobre a segurança sanitária para retorno. Foi informado apenas 

que seriam adquiridos e disponibilizados epis, álcool, totens, tapetes, mas oficialmente 

nada. O que, como, quantidade. A escola em que trabalho não é arejada. Não tem 

ventilação nas salas. O refeitório é o pátio e a entrada de todos os ambientes escolares o 

que dificulta higienizacao eficiente.  

2728. Pouco foi discutido sobre a segurança sanitária para retorno. Foi informado apenas 

que seriam adquiridos e disponibilizados epis, álcool, totens, tapetes, mas oficialmente 

nada. O que, como, quantidade. A escola em que trabalho não é arejada. Não tem 

ventilação nas salas. O refeitório é o pátio e a entrada de todos os ambientes escolares o 

que dificulta higienizacao eficiente.  

2729. Pouco se sabe sobre esse vírus no organismo e menos ainda sobre os efeitos 

colaterais nas crianças a médio longo prazo. Mesmo se desenvolver uma vacina hoje 

haveria um tempo para a imunização de todos ( equipe, colaboradores e alunos ) 

2730. Pq nem todas as mães estão tendo o cuidado que eu tenho . 

2731. Pq percebo que eles só copiam e colam,então não estão aprendendo nada! 

2732. Pra crianças de 3 anos o presencial é muito importante porem eles nao conseguira 

manter o distanciamento 



2733. Pra mim como Mãe, não fico segura está mandando minha filha para escola esse 

ano, pois ainda está sendo um ano de dúvidas e conhecimento sobre esse novo vírus. Não 

fico segura da minha filha está indo à escola, pois não sabemos se realmente irá ter toda 

essa segurança com as crianças como falam. E outra, como iram fazer que as crianças até 

5 anos ficam sem se tocarem ou terem qualquer tipo de contato que podem contrair o 

vírus, não sabemos também se outras crianças ou seus parentescos já pegaram ou tem o 

vírus e não sabem. Então não concordo desse anos as escolas voltarem.  

2734. Pra mim esta muito dificil , tenho 3 crianças em escolas municipais e Estaduais ! 

Mais ainda tenho muito medo de manda-las pra escola ! 

2735. Pra que atropelar a cabeça das crianças 

2736. Pra segurança das crianças, melhor não estudar enquanto não tiver vacina 

2737. precisa também contar este momento histórico. 

2738. Precisamos cuidar das nossas saúde para que a criança tenha um atendimento feito 

por pessoas saudáveis . 

2739. Precisamos lembrar e RESSALTAR que a creche tem uma função 

EDUCACIONAL e não ASSISTENCIAL. 

2740. Precisamos marca reunião para discutir com todos os pais  

2741. Precisamos nos cuidar, mas como não sabemos quando isso irá acabar, precisamos 

aprender a viver diferente. 

2742. Precisamos primeiramente nos cuidar, pois o contagio está cada dia mais alto. As 

redes públicas precisam desenvolver um método onde nós alunos tenhamos acesso as 

avaliações para não perdermos o ano letivo, a minha opinião e preocupação acredito não 

ser isolada, pois temos um vírus que não sabemos como combatê-lo e não podemos ficar 

sem atividades escolares, temos que nos adaptar ao novo que está ocorrendo no mundo. 

2743. Precisamos ter um olhar para todas as crianças,não podemos dizer que tudo vai 

voltar ao normal pois não vai ser fácil.Muitos não conseguem estudar casa por diversos 

motivos. 

2744. Precisamos zelar pela saúde dos nossos filhos e enquanto não existir uma vacina 

para esse vírus a redução significativa dos casos não acho que deva voltar 

2745. Preciso de mais informações da escola sobre os protocolos de higiene e cuidados 

tomados com os alunos para que eu possa tomar uma decisão sobre o meu filho voltar às 

aulas este ano. 

2746. Preciso trabalhar e meu filho precisa se desenvolver socialmente. O ambiente 

escolar é o meio social que o permite interagir e iniciar seu processo na formação como 

cidadão. Ele precisa desse estímulo e vejo o seu regresso ficando longe das demais 

crianças. A escola permite a formação de sua personalidade e o direito à inclusão. 



Sentimos o impacto da ausência do convívio escolar nessa quarentena. A escola é a 

segunda casa do XXXXX. 

2747. Prefiro as crianças em segurança em casa do que sendo expostas. 

2748. Prefiro minhas filhas em casa do q ter que vê elas doente ou ate mesmo vê elas 

num caixão  

2749. Prefiro que continue o ano letivo no ano que este ano infelizmente sem 

retorno.enquanto não sai a vacina sem previsão de volta. 

2750. Prefiro que meu filho refaça esse ano que está perdido meu filho está com 

problema no aprendizado  

2751. Prefiro que meu filho reprove e refaça o ano letivo, pois não estå aproveitando as 

aulas on line. 

2752. Prefiro que o ano letivo seja anulado, porque as crianças não têm condições de ir 

ate uma escola, neste momento crítico. Eu particularmente não terei coragem de mandar 

meu filhos a escola.  

2753. Prefiro que retorne as aulas no ano que vem 

2754. Prejuízo de abstração de conteúdo dos alunos. Escolas que não negociam valores 

de mensalidade. 

2755. Preocupação - O retorno das crianças pequenas na escola, sendo que as mesmas 

não podem cumprir um protocolo de distanciamento entre elas/adultos. 

2756. Preocupação : como estão as crianças em casa e suas famílias físicos e mental e 

dúvidas: conseguiremos cuidar e proteger a todos não sei... Teremos que ser minusiosos 

para nos proteger e proteger nossos pequenos. 

2757. Preocupação com a covid19 

2758. Preocupação com a covide temos mas sei que todos pegaram e vão pegar. Não tem 

como escapar mas se ficar 10 esse vírus 10 anos vamos ficar trancados e sem aula. Nossa 

vida não pode parar uma hora vamos ter que voltar nossa vida anormal. Fazer o que. 

2759. Preocupação com a higiene e saúde das crianças. 

2760. Preocupação com a otimização dos espaços e se esses espaços são adequados e 

contemplam os protocolos que já foram estabelecidos para atender crianças do ciclo 1 que 

ainda não possuem autonomia em muitas questões de higiene. 

2761. Preocupação com a pandemia no caso as crianças ag1 e ag2 não entende regras de 

distanciamento social e outras mais 

2762. Preocupação com a possível volta às aulas para atender ao mercado capitalista, 

desconsiderando o alto grau de contaminação da doença, e o descontrole da situação 



pandêmica atual ao qual o país foi colocado. 

2763. preocupação com a saúde da crianças e seus famíliares 

2764. Preocupação com a saúde das crianças e ptofessores, enfim de todos nós. 

2765. Preocupação com a saúde dos meus filhos  

2766. Preocupação com a saúde e bem estar das crianças, pois o uso de máscara será 

muito complicado na idade deles na creche, e também sobre o distanciamento com os 

pequenos, que nessa idade não tem como. 

2767. Preocupação com a saúde. 

2768. Preocupação com a volta as aulas com se iremos poder escolher mandar ou não o 

filho a escola e se o conteúdo será dado no Google sala de aula. 

2769. Preocupação com as crianças frente à pandemia. Criança não consegue ficar uma 

longe da outra. Não aguentam ficar com a máscara o tempo todo. Não tem jeito. 

2770. Preocupação com as medidas de segurança da saúde dos alunos e funcionários.  

2771. Preocupação com assintomáticos transmitindo por uso inadequado das máscaras 

mesmo sabendo que elas não são 100% eficaz. 

2772. Preocupação com minha filha 

2773. Preocupação com o contágio entre alunos e professores.  

2774. Preocupação com o ensino 

2775. Preocupação com o estado emocional das crianças e situaçao emocional e 

econômica familiar 

2776. Preocupação com o retorno das aulas presenciais sem que haja previamente a 

vacinação e comprovação de sua eficácia. Acredito ainda, que o retorno parcial como está 

sendo estudado ou proposto pelo governo não seria eficaz, visto que, as crianças e 

adolescentes precisam estar em sala de aula na presença de seus professores e em conjunto 

com sua turma para melhor aprendizagem e, supondo que um dia estarão em sala e um ou 

dois dias não estarão e terão que fazer suas atividades on line atrapalharia esse processo, 

ou seja, não teria um avanço no ensino. 

2777. Preocupação com o risco de contaminação no retorno. Como lidar com 

distanciamento com as crianças na Educação infantil. Crianças com dificuldade em usar 

máscara, necessitando de apoio para higiene, alimentação. Como serão os protocolos a ser 

seguido. 



2778. preocupação com o vírus pois não temos uma vacina ainda é estamos vendo o 

crescimento de infectados. como a gente manda uma criança pra escola se ela não 

consegue fazer o distanciamento necessário.  

2779. Preocupação com os bebes, crianças pequenas que necessitam de colo, dar as 

maos, brincar junto, estar junto. Como desenvolver atividades respeitando todos os 

protocolos da saude, mas considerando e atribuindo significado e boas vivencias as 

crianças diante de tantas restrições. 

2780. Preocupação com quem não dá suporte ao filho em casa. Dá pra aprender bastante 

em casa tambem 

2781. Preocupação com saúde. Crianças não tem maturidade e discernimento para 

manter todas as medidas de segurança por mais que haja um cuidado adulto. Elas são 

simplesmente crianças, não acho viável a volta as aulas ainda esse ano, prefiro um ano de 

aula perdido do que a vida dos meus filhos perdidos. 

2782. Preocupação com saúde. Crianças não tem maturidade e discernimento para 

manter todas as medidas de segurança por mais que haja um cuidado adulto. Elas são 

simplesmente crianças, não acho viável a volta as aulas ainda esse ano, prefiro um ano de 

aula perdido do que a vida dos meus filhos perdidos. 

2783. Preocupação da fase crítica vermelha.  

2784. Preocupação de as crianças se infectarem e disseminar novamente, mais e mais. 

Depois de tomarem a vacina contra o virus beleza, antes disso me preocupo demais em 

levar as minhas filhas para a escola 

2785. Preocupação de contágio  

2786. Preocupação de infectar com o vírus.  

2787. Preocupação de meu filho ir a escola sem vacina contra covid e o expor a risco 

também que está na fase de iniciar no mercado de trabalho como jovem aprendiz porém 

sem inciar o 1° ano colegial exigido 

2788. Preocupação de passar as crianças de ano sem ter tido aulas, pois tenho outra filha 

no 5 ano e gostaria q ano q vem ela fizesse o 5 ano novamente. E nao quero arriscar a 

mandar as duas pra escola esse ano. 

2789. Preocupação de que os pais ou responsáveis não compreendam as normas de a 

criança com sintomas de gripe não frequentem as aulas. 

2790. Preocupação é as aulas voltar e ter contágio ...por que como que uma criança. Fica 

longe uma da outra ... obedecendo as normas sanitárias.... 

2791. Preocupação e com a COVID acho que temos que rer melhor esclarecimento de 

como está a real situacao do País, gostei muito de participar, Obrigado.  



2792. Preocupação é de ficar em contato com o colega e pegar o vírus e trazer para 

dentro de casa  

2793. Preocupação e q Nei todo mundo tem o mesmo cuidado e protegimento com as 

crianças...talvez tenha uma mãe q se cuida e manda o filho pra escola com suspeita da 

doença e acaba contaminado todos os outros coleguinhas. 

2794. Preocupação é que as crianças são muito pequenas e não conseguirão manter a 

distância social e sem vacina ainda é muito preocupante.  

2795. Preocupação é voltar e as crianças ficarem doente não só os que se enquadram no 

grupo de risco mais com todos.  

2796. Preocupação em relação à reorganização da escola 

2797. Preocupação em ser infectada e infectar não só a comunidade escolar, como 

também outras pessoas com as quais convivo e que fazem parte do grupo de risco. Como é 

sabido, na Educação Infantil é impossível manter distanciamento e essa seria uma 

realidade muito dura para as crianças também. Não existe essa possibilidade, uma vez que 

a socialização é a base do nosso trabalho. 

2798. Preocupação maior é com a aglomeração de crianças e jovens em ambiente 

fechado, como ainda não existe vacina e nada que previna a doença, será arriscado colocar 

nossas crianças em risco.  

2799. Preocupação maior no momento: segurança e saúde dos profissionais da educação 

e crianças.  

2800. Preocupação no contágio do COVID 19 uma vez que haverá transtorno de 

transporte convívio dos alunos sem isolamento social  

2801. Preocupação pois meus filhos são do grupo de Risco tem Asma crônica e um tem a 

imunidade baixa ,ainda não temos vacina cura ou remédio para covid o que me preocupa o 

contato com uma criança sendo apenas sintomática meus filhos não teria chances,e neles o 

vírus pode ser bem agravante então até que tenhamos segurança prefiro manter eles em 

casa  

2802. Preocupação principal e a contaminação da minha filha com o David 19 

2803. Preocupação quanto aos cuidados necessários para proteção das crianças da 

Educação Infantil. Difícil conter as crianças nessa faixa etária. 

2804. Preocupação que não será viável o retorno as aulas mesmo como os protocolos 

sanitários, tendo em visita que é muito difícil que essa segurança seja garantida no público 

infantil, dado a dinâmica das crianças e os de que ela se contamine, tendo em vista 

também que nós os pais, ambos somos do grupo de risco. 

2805. Preocupação somente saúde e higiene nesta época de pandemia  



2806. Preocupação temos sim claro. Mas nossa vida não pode parar e se ficar 10 anos 

esse virus 10 anos não teremos mais vida. A realidade é uma só todos pegará esse virus 

uns morrerão outros não infelizmente.  

2807. Preocupação. 

2808. Preocupação: acho que esse virus esta muito longe de se normalizar  

2809. Preocupação: com o distanciamento entre as pessoas no ambiente escolar. A 

questão com a higienização me preocupa também. Quanto ao horário de trabalho. 

2810. Preocupação: mesmo tendo me aposentado nesse mês de Fevereiro/2020, ainda me 

situo como educadora de educação infantil até recentemente; nesse contexto de pandemia 

em que estamos inseridos não é coerente nem sadio o ambiente escolar para os pequenos 

onde a interação e socialização são os eixos da educação infantil . Sendo crianças abaixo 

dos 6 anos de idade torna-se totalmente inviável a volta à escola onde não deveria haver 

proximidade nem o contato físico (toque, abraços, brincar juntos.....) que são a forma de 

identificação com o outro que a criança possui . Essa tem sido a visão dos profissionais 

que atuam nessa área que possui a realidade diferenciada de outros segmentos 

educacionais.  

2811. Preocupação: Segurança dos alunos, pois são muito pequenos e não sabem o risco 

que correm em relação a própria vida. 

2812. Preocupação:Como vai ser se as aulas voltarem o Normal? O que o governo vai 

fazer pra segurança de nossos filhos? Qual o projeto da escola pra isso? 

2813. Preocupação:Pessoas que não tem condições de estudar online e infelizmente não 

terem um bom ensino. 

2814. Preocupação:retorno às aulas  

2815. Preocupações e dúvidas com os protocolos de segurança sanitária , saúde 

emocional , a frequência das crianças devido a aglomeração. 

2816. Preocupações em relação a contaminação/disseminação da doença entre crianças, 

seus familiares e funcionários da Ed infantil, uma vez que as relações entre crianças e 

entre crianças e adultos sempre se deram de forma tão próxima e o cuidado para com as 

crianças exigir contato tão direto. Medidas preventivas pensadas para relação com apenas 

uma criança pode ser possível, ainda que desgastante. Mas pensada para um coletivo e em 

espaços sempre tão adaptados é inimaginável, impossível. 

2817. Preocupações são muitas, mais o mundo inteiro sofreu, ainda está tudo muito 

incerto, não podemos sair criticando e sim todos juntos resolvermos a situação. Não vai 

ser um ano perdido e sim um ano atípico onde tivemos outras lições. 

2818. preocupações: as crianças contrair o vírus e trazer para casa e à família tem 

comorbidade. 



2819. Preocupações: crianças pequenas na faixa de 4-7 anos não entendem perfeitamente 

a importância de manter o distanciamento social, o uso da máscara e a correta 

higienização das mãos. Terão grande facilidade de transmissão para pessoas de maior 

risco como idosos e pessoas com comorbidades. 

2820. preocupações: nº excessivo de alunos em sala de aula, dificuldade de uso de IPI 

para bebês, ordens judiciais constantes, nº de funcionários de limpeza e segurança 

insuficiente e incapacitado para manter os protocolos sanitários devido a demanda e 

tamanho da escola. nº de funcionários pertencentes ao grupo de risco e sua reposição. O 

trabalho com bebes exige muita movimentação de grande quantidade de adultos uma vez 

que os mesmos não tem autonomia assim, necessitam do toque, carinho, abraço, colo, 

alimentação o que impede o distanciamento social necessário, falta de vacina, etc 

2821. Preocupada com a saúde do meu filho caso sejamos obrigados a voltar 

2822. Preocupada com a segurança sanitária, caso volte às aulas em setembro. 

2823. Preocupada com a situação que vai ficar as escolas!! 

2824. Preocupada com as crianças como usarão a mascara e manteria a distância? 

2825. Preocupada com o excesso de crianças no mesmo local. 

2826. Preocupada com o excesso de crianças no mesmo lugar 

2827. Preocupada no retorno com bebê, essa área que trabalho . 

2828. Preocupada principalmente com o emocional das crianças, tristes longe dos 

amigos, sem contato com outras crianças ha 4 meses, confinadas em casa e privadas de 

toda a parte lúdica da infância ....Meus filhos têm sentido muito... 

2829. Preocupa-me, de fato, como se está relativisando e menosprezando os riscos de 

contaminação e adoecimento num momento ainda crítico da pandemia, onde não tem 

ainda nem previsão de vacina. Tanto as condições sanitárias como sociais não 

proporcionam condições para o retorno escolar, assim como isso não tem sido discutido 

com a população 

2830. Preocupo com a obrigação de ter q mandar meu filho para a escola sem ter uma 

vacina. Gostaria de poder ter a opção de não mandar caso não tiver segura. 

2831. Preocupo com a segurança das crianças e dos funcionários em geral 

2832. Preocupo com questão de cuidados com as crianças pequenas no ambiente escolar, 

quais os protocolos serão feitos durante a rotina diária, como ficará o calendário, se terá 

pausa em dezembro e janeiro já que ficou parado esse tempo todo, e também a questão de 

vagas nas redes municipal se será mantida caso volte as aulas e não me sinta em segurança 

para enviar o meu filho. 



2833. Preocupo me enviar meus filhos num momento de pandemia como esse caso 

governantes insistam nisso não os enviarei até estar seguros. Eu mãe não enviarei 

2834. Preocupo se este vírus ainda estiver circulando e contaminando mais pessoas até 

mês setembro  

2835. Preocupo-me com a construção de propostas coletivas e com ampla participação 

dos profissionais da educação, sobretudo, dos professores, em todos os protocolos e fases 

de possível retorno futuro. Uma vez que já estamos trabalhando em situações precárias em 

tempos normais, nossos problemas com a estrutura física e de recursos humanos pós 

pandemia, serão muito mais agravadas. Nossas deficiências na área da educação foram 

escancaradas com essa crise. 

2836. Preocupo-me com a contaminação ser ainda maior no país se houver o retorno às 

aulas e com a desigualdade de condições oferecida para os estudantes do país. 

2837. Preocupo-me com a proteção à saúde de minha filha, demais crianças é equipe 

escolar. Acho impossível o distanciamento em escolas, e se houver retorno, o contágio da 

doença neste ambiente provavelmente acontecerá! 

2838. Preocupo-me com a segurança sanitária dos alunos e professores num possível 

retorno. 

2839. Preocupo-me com um retorno e o quão expostos estaremos em função de decisões 

impostas. 

2840. preparada , precisa de muitos cuidados de higiene sanitária, tem muitos pontos 

importantes para se preocupar, o que mais os especialistas estao falando para evitarmos 

aglomerações , nao é o momento, prefiro voltar com mais segurança....é tudo novo pra 

todos. 

2841. Preservação de todas as vidas, minha unica preocupação no momento.  

2842. Preservar as crianças e as pessoas que moram e cuidam delas ainda é a melhorar 

escolha. 

2843. Preucupação com a saude das crianças como sera e o distanciamento  

2844. Prevenção e cuidados com as crianças em primeiro lugar, acredito que voltar as 

aulas esse ano não é mais uma boa opção . Até o controle dessa pandemia ou haver uma 

vacina  

2845. Primeiramente , As aulas está uma bagunça os professores passam lição pra casa e 

depois quer que os alunos faz da tv.... 

2846. Primeiro ano sem aula presencial sendo que a grande maioria vieram de creches 

que nao alfabetizaram... é exirgir muito dessas criancas.  

2847. primeiro lugar ninguém estará seguro na sala de aula, como os professores irão 

proibir os alunos de se aproximar? e no refeitório como eles vai dizer para as crianças que 

não pode dividir?  



2848. Principal preocupação é com as crianças pequenas (menores de 4 anos), que não 

entendem o que é manter distância dos colegas. Receber crianças de mães que utilizam 

transporte público e inclusive trazem seus filhos nos ônibus... 

2849. Principal preocupação é na readequação da volta as aulas, com relação a uso de 

máscaras, disposição do álcool em gel, aferição de temperatura, entrevista para triagem. 

Informações sobre familiares positivos ou não e quantidade de alunos por sala. 

2850. Principal preocupação: saúde das crianças, das famílias, dos funcionários das 

escolas. 

2851. Principalmente aos menores que ainda não sabem se cuidar direito vai ter muito 

mais transmissão do vírus  

2852. Principalmente com relação a educação infantil, minha preocupação é enorme. O 

distanciamento com crianças pequenas é uma questão bem delicada. Temos muitas 

crianças em sala e mesmo com números reduzidos, (mesmo se fosse o caso) de crianças 

numa provável volta as aulas presenciais fica impossível manter o distanciamento pedido. 

Tudo na educação infantil se dá na troca, no envolvimento, no compartilhamento de ações 

e não é possível voltarmos numa situação de segurança e que seja confortável pra nossas 

crianças. Obrigada pelo espaço. 

2853. Principalmente estou receosa com a contaminação  

2854. Principalmente na educação infantil não vejo necessidade de refazer o ano. 

Vivemos uma situação atípica e inesperada, e estamos desconsiderando a importância da 

convivência das crianças com as famílias que é algo extremamente importante para o 

desenvolvimento, em especial o cognitivo e emocional das crianças e jovens.  

2855. Principalmente na educação infantil não vejo necessidade de refazer o ano. 

Vivemos uma situação atípica e inesperada, e estamos desconsiderando a importância da 

convivência das crianças com as famílias que é algo extremamente importante para o 

desenvolvimento, em especial o cognitivo e emocional das crianças e jovens.  

2856. Prioridade é a saúde de todos 

2857. Professor nenhum poderá garantir que terá um ambiente livre de contaminações 

tendo de se preocupar em lecionar e manter alunos de 6 anos que é o meu caso com 

máscara no rosto, lavando mãos, passando álcool, não se tocando, tampouco há espaço 

físico para manter os alunos em aula com 2mt de distância. As aula só poderão ser 

presenciais novamente com vacina, antes disso é impossível garantir a segurança 100% de 

alunos e professores.  

2858. Professora tocará em objetos particulares de diversos alunos o tempo todo. 

2859. Professores que usam transporte público acabam sendo vetores de contaminação 

para alunos e colegas da comunidade escolar. O retorno das aulas deveria ocorrer somente 

com a criação de uma vacina.  



2860. Proliferação entre as crianças e funcionários e posteriormente para as famílias 

2861. Protocolo de acolhimento pos pandemia com crianças pequenas 

2862. Protocolo de cuidado com as crianças.  

2863. Protocolo de higiene para todos os funcionários da unidade e uso de EPI's. 

2864. Protocolo sanitário (haverá material e capital humano suficiente para atendê-los? 

Como controlar uso das máscaras nas crianças menores que levam tudo à boca? O espaço 

físico da escola é adaptado para a situação? Espaço nos corredores, banheiros, 

refeitório,...?), atendimento correto (como alfabetizar à distância de 2m? Como escolher a 

clientela que irá à escola? Como será o atendimento de quem não for?), professores e 

funcionários de grupo de risco (haverá substituição?) Qual o objetivo desse retorno, 

atender as crianças ou os pais? Escola não é só lugar de aprendizagem, mas também de 

convivio social entre os pares e entre alunos, professores e funcionariis. Isso não existir 

nesse momento. Então, voltar para quê?!  

2865. Protocolos de segurança para retorno quanto a educação especial. 

2866. Prudência  

2867. Q haja contaminação na classe. 

2868. Q o aproveitamento seja baixo. 

2869. Q tragam o vírus para os meus pais q são do grupo de risco. 

2870. Qto ao ano que vem as crianças que irão para o primeiro ano do ensino 

fundamental o que será feito e quais medidas o município irá adotar. 

2871. Quais as consequências de retornarmos sem uma vacina? De que maneira as 

interações ocorrerão na educação infantil diante de tantas restrições? Quais os retrocessos 

que poderemos viver diante do retorno a uma possível postura higienista na educação? 

2872. Quais medidas serão introduzidas para que não haja nenhum risco para as 

crianças? 

2873. Quais os critério de segurança e distanciamento das crianças para não haver o 

contágio?? 

2874. Quais serão os cuidados com as crianças e organização da rotina em meio a 

Pandemia? Já que as crianças do berçário (caso da minha filha) não tem nenhum 

conhecimento/noção sobre a higienização e distanciamento social, acho inviável o retorno 

antes que se tenha o mímino de segurança para a saúde de todos. 



2875. Quais serão os EPIs fornecidos para nós, professores??? 

2876. Quais serão os EPIs fornecidos pela prefeitura???? Somente o uso das máscaras é 

mto pouco! Estaremos nos expondo e expondo os nossos familiares a um risco enorme 

(Eu, por exemplo, tenho uma pessoa no grupo de risco dentro da minha casa). 

2877. Quais seriam os maiores prejuízos para os alunos... Comprimir os anos de 2020 e 

2021 ou assumir as condições extremas apresentadas pela pandemia e manter um currículo 

mitigador para o ano de 2020 retomando o currículo ordinário para o ano de 2021.  

2878. Quais vao ser as medidas utilizadas no retorno as aulas vizando que crianças nao 

conseguem seguir os mesmo cuidados que no adultos 

2879. Qual a forma que iram tomar ao retorno as aulas ? Como vai funcionar com o 

isolamento das Crianças dentro do colégio?  

2880. Qual a necessidade de prorrogar o ano letivo na educação infantil? Será possível 

nesta reposição contemplar momentos de socialização, brincadeiras e descobertas? Seria 

saudável para uma criança que já fica 11 horas na escola ser cobrada ou encorajada a ficar 

ainda mais tempo em especial depois de um período de intensa aproximação entre as 

famílias?  

2881. Qual a necessidade de prorrogar o ano letivo na educação infantil? Será possível 

nesta reposição contemplar momentos de socialização, brincadeiras e descobertas? Seria 

saudável para uma criança que já fica 11 horas na escola ser cobrada ou encorajada a ficar 

ainda mais tempo em especial depois de um período de intensa aproximação entre as 

famílias?  

2882. Qual a penalidade para o pai ou responsável que não concordar em enviar seu filho 

a escola num possível retorno em setembro? 

2883. Qual é a segurança com a saúde dessas crianças, professores e as familias irão ter 

se colocarmos nossos filhos para o retorno presenciam das aulas? 

2884. Qual garantia que eu tenho mandar minha filha pra creche ele tem apenas 3 anos  

2885. Qual o objetivo deste questionário? Há alguma brecha na legislação que nos traga 

a possibilidade de anular esse ano letivo sem prejudicar o corpo docente que possa ser 

recuperado no próximo ano?  

2886. Qual o procedimento e equipamentos estarão disponíveis para prevenção da 

COVID-19 nas escolas  

2887. Qual seria a relevância de uma criança frequentar a escola apenas uma vez na 

semana e o restante dos dias, continuar a acompanhar as atividades a distância propostas 

pelos educadores? Acredito que devido a especifidade do ano letivo em questão e 

pensando na saúde de todos, deveríamos finalizar o ano a distância.  

2888. Qual seria o benefício ou, o que seria importante para as crianças do ensino 

infantil, mediante as possibilidades para se prevenirem; visto que, esta faixa etária se 



vivencia a aprendizagem através do brincar e da interação entre os pares (afetividade)? 

Como não afetá-las diante do fato de que não poderão brincar e se abraçarem? O que de 

fato as crianças do ensino infantil estariam “perdendo” caso o ano letivo de 2020 fosse 

adiado ou até mesmo perdido?  

2889. Qualquer criança não tem condições de ficar de máscara, manter a higiene e mater 

o distanciamento correto. Não podemos arriscar a vida de nossas crianças mesmo com 

casos ainda positivos no Brasil. 

2890. Quando as aulas voĺtaram? 

2891. Quando o ano deve encerrar, de verdade, não sei opinar, pois, ninguém melhor que 

cada professor, para saber o desempenho dos alunos. 

2892. Quando será o retorno das atividades escolares? 

2893. Quando vai ser as ferias  

2894. Quando voltar, vai repitir a série que está em 2020? 

2895. Quanto a aprovação do ano letivo , respondo sobre a minha filha que tem feito 

todas atividades enviadas portanto sou a favor de ser considerado aprovação. 

2896. Quanto a pergunta 2 do ano letivo de 2020, entendo que não deverá ser concluído 

este ano de 2020 ou cursado em 2021, nos casos de educação de agrupamento I, II e III, 

pois não existem conteúdos de alfabetização que possam prejudicar o aluno de 

agrupamento no ano de 2020.  

2897. Quanto a saúde das criancas e adultos 

2898. Quanto a segurança das crianças e funcionários da escola. 

2899. Quanto a viabilidade prática de cumprir os protocolos sanitários com as crianças, 

principalmente os alunos público alvo da educação especial. Com o risco que todos 

estaremos correndo enquanto não tivermos uma vacina ou tratamento eficaz comprovado 

no combate ao Corona Vírus  

2900. Quanto ao aproveitamento dos alunos no que se refere ao bom entendimento do 

conteúdo dado. 

2901. Quanto ao equipamento,se será disponibilizado para que as crianças tenham pelo 

menos algum contato com a vida escolar msm que eu seja a favor de que esse ano seja 

refeito no ano que vem para total e completa alfabetização. 

2902. Quanto ao retorno às aulas não sei se é interessante. Devido a capacidade que deve 

atingir, quem deve retornar tem a questão da segurança, medos e anceios. 

2903. Que a volta as aulas presencial traga mais mortes 



2904. Que as escolas não tenham estrutura para suprir as necessidade desta pandemia, 

como uma equipe reduzida ( muitos tem comorbidades) conseguirá manter atendimento 

individualizado a criança, incluindo alimentação e higienização constantes?Além disso, a 

criança pequena depende da interação, do toque, do carinho tanto da equipe escolar como 

dos amigos de sala. Como não partilhar brinquedos e espaços me parece muito difícil na 

educação infantil. Mesmo no agrupamento 3 temos crianças que farão 4 anos próximo do 

fim do ano. A maioria deles que não tem autonomia sequer para usar o banheiro. Será uma 

realidade muito inquietante. 

2905. Que dia que voltará as aulas estou com duvidas 

2906. Que eles percam o ano letivo, por falta de produtividade devido esta pandemia 

2907. Que essa pandemia acabe logo 

2908. Que esse ano seja refeito no ano seguinte 

2909. Que este ano seja perdido e as aulas Onlines são bem graças infelizmente, as vezes 

não tenho a mesma paciência e disponibilidade que um professor para ensinar  

2910. Que haja contágio entre as crianças....mesmo tendo orientação elas não deixaram 

de ficar próximas uma das outras no intervalo 

2911. Que interação social teremos entre poucas crianças? 

2912. Que minha fiçha vá para o 1 ano sem ter tido as ultimas experiências da pré escola 

2913. Que minha filha não aprenda nada esse ano 

2914. Que não houvesse retorno da aulas,uma intensificação nas aulas do google sala 

2915. Que nem um aluno deveria voltar este ano por causa da pandemia crianças 

2916. Que nossos filhos se contagiam desse vírus  

2917. Que os responsáveis tenham um bom senso na decisão de não prejudicar os alunos 

que não puderam ter as aulas educativas 

2918. Que realmente aprendam as matérias pertinentes ao ano. Que realmente possam ir 

para a próxima série com base. As aulas EAD não estão sendo produtivas. Meu filho está 

no quarto ano como será avaliado? Vai refazer o 4° ou vai para o 5°? 

2919. Que tenha que refazer o 6 ano 

2920. Quem ficará responsável pela higienização constante dos brinquedos, corrimões, 

recursos e espacos a cada uso das criancas. 



2921. Quem garante que minha filha não será contaminada ao frequentar as aulas 

presenciais  

2922. Quem garante que nossas crianças estavam protegidas desse vírus 

2923. Quem não fazer lição online repente 

2924. Quem não será contemplado/a? Representa quantos % dos/as estudantes? O que 

será feito com relação a eles/as? 

2925. Quem vai lucrar com a aprovação e retorno inconsequente nesse momento 

2926. Quem, qual e como vai ser essa fiscalização e apoio aos professores que estarão na 

frente do problema. 

2927. Queria muito que esse ano não contasse como passar o aluno para série seguinte, já 

que o aluno não estudou, porque muitos alunos não consegue estudar online, e nem 

consegue aprender direito. O bom seria recomessar o mesmo ano letivo desse ano 

novamente em 2021. Tem muita preocupação com isso porque minhas crianças não está a 

conseguindo fazer as lições da plataforma... E eu muitas das vezes não consigo ajudar.. 

Está é a minha opinião bjs � 

2928. Queria saber se quando retornar as aulas, a escola irá ajudar e orientar as crianças 

na higienização e na aglomeração nas atividades diária da escola. 

2929. Queria saber se vamos ter que repetir o ano, ou se iremos ir para o ano seguinte 

sem problemas.  

2930. Queria saber sobre as crianças cei.. agrupamento lll , Será que já se sabe se o ano 

que vem eles vão para primeira série?? 

2931. Quero deixar claro que minhas respostas sao especificas para o segmento da 

educação infantil.  

2932. Quero dizer que o prefeitura neim o estado neim o pais tem capacidade de cuidar 

de rantas criança no meio de uma pandemia 

2933. Quero proteger meus filhos e sou contra a voltas 

2934. Quero q volte as aulas só quando tiver total segurança para todos. O curso de 2020 

não deve ser considerado 

2935. Quero que igienize bem as maos das crianças 

2936. Quero que minha filha tenha um melhor resultado. Mesmo que isso signifique ela 

ter que fazer mais um ano de escola. "Repetir" novamente o segundo ano.  

2937. Quero que minha filha volte para escola em 2021, no mesmo ano em que está 

matriculada. Que ela conclua o 2o ano, com direito a todas as aulas presenciais. 



2938. Quero que tudo isso passa para voltar logo as atividades na escola se deus quiser 

2939. Quero saber como apenas 1 pessoa irá dar conta de supervisionar as crianças a 

todo momento? 

2940. Quero saber quem está fazendo uma série vai passar pro outro nivel 

2941. Quero saber se no ano que vem os alunos iram fazer as mesmas séries denovo por 

não terem concluído esse ano 

2942. Quero saber sobre a participação da elaboração dos protocolos por quem está no 

atendimento direto, financiamento dos protocolos (precisar de mais limpeza quer dizer ter 

mais funcionários e mais produtos, por ex.); Explicações sobre o ponto da educação 

infantil que está indo como afastamento. 

2943. Quero voltar as aulas normais porem com cautela  

2944. quero voltar para a escola ano que vem (2021) e cursar o 7 ano nele minha familia 

concorda. 

2945. Questão de saúde pública/excesso de alunos em sala 

2946. Questão do distanciamento e higiene na sala de aula e principalmente hora do 

lanche. 

2947. Questão Meet. Nem todos conseguem acessar o link. Há problemas.  

2948. Questao sanitarias asequadas para o retorno saudavel as aulas 

2949. Questão se conseguiremos fazer com que os alunos cumpram as normas de 

proteção ! Não sei como será na prática o cumprimento dos protocolos de saúde ! 

Validarão as atividades mitigadoras,  

2950. Questões de limpeza, higiene e organização são essenciais neste momento... 

Questões qto a conteúdo adaptado (crianças de educação especial) Acolhimento...(como 

manter o distanciamento social, visto que as salas são numerosas?) 

2951. questões sanitaria saudaveis 

2952. Realmente não vejo como é possível considerar este ano , como sendo letivo . 

2953. Receio a volta das crianças pois corre o risco de ser infectada. 

2954. Receio que o retorno as aulas neste ano letivo nós trará consequências desastrosas 

na saúde pois será quase impossível manter o distanciamento na escola. 

2955. Recomece 2021 esse ano não dá mais 



2956. Referente a questões de distanciamento entre as crianças.  

2957. Referente bolsa família a Bárbara eh asmática e eu não vou autorizar ela voltar a 

escola como fica questão benéficio bolsa familia 

2958. Renda básica para o povo e FORA BOLSONARO!!!! 

2959. Repensar a volta às aulas presencias,que houve tantas mortes meus alunos são 

idosos , muitos do grupo de risco pela idade e com comodidades é muito preocupante.  

2960. Respeito a vida 

2961. Respeito ao servidores públicos 

2962. Respondi de acordo com a faixa etária que leciono que é de Ed. Infantil. 

2963. RESUMIDO: NÃO ESTOU TRANQUILA EM ENVIALOS PARA A ESCOLA , 

POR MIM NÃO VOLTARAM.  

2964. Retornando as atividades presenciais não teremos garantias de que as crianças 

ficaram com máscara,não vão trocar objetos com coleguinhas etc 

2965. Retornando as aulas presenciais qual apoio receberemos da prefeitura em relação 

ao número de profissionais e treinamento para os novos procedimentos a serem adotados 

para minimizar as chances de contágio. Me preocupa o rompimento de contrato com os 

profissionais que já tinham vinculo com a escola e alunos 

2966. Retornar após vacinação para covid-19 

2967. Retornar às aulas em Setembro é precoce, exposição arriscada e desnecessária. 

Não faz sentido o retorno parcial dos alunos, o espaço físico não comporta o 

distanciamento necessário e a indisciplina de alguns poucos alunos é suficiente para 

colocar em risco toda a comunidade. 

2968. Retornar as aulas presenciais é expor ainda nossos filhos a contaminação pelo 

Covid 19 e ainda expôr familiares, pois as medidas de segurança não são a garantia da 

contaminação e ainda não há vacina. Acredito que o ano letivo pode ser concluído a 

distância e o conteúdo para o ano de 2021 deverá ser revisto por todas as escolas,públicas 

e privadas, para que se retome qualquer tipo de perda no conteúdo.  

2969. Retornem as aulas presenciais mantendo a opção de aula on line . Não são todos 

que tem onde deixar as crianças  

2970. Retorno às aulas presenciais somente com vacina.  

2971. Retorno das aulas não concordo em somente 30% voltar e o restante dos alunos, 

serão prejudicados  



2972. Retorno das aulas não deveriam acontecer, seguir com a plataforma até ter vacina. 

2973. Retorno das aulas sem uma segurança é na minha opinião algo que me preocupa 

muito. Não sei se 3 meses será válido para o ano 2020. 

2974. Retorno de professor no grupo de risco 

2975. Retorno e crianças doentes... 

2976. Retorno pq eles são crianças pequenas  

2977. Retorno só com segurança máxima para todos, isto é quando tivermos a vacina! 

2978. Risco de contaminação, falta de preparo para o próximo ano devido a ausência de 

tantos meses  

2979. Sabemos que em.casa em isolamento corremos riscos..Tenho família internada 

isso pq o isolamento estava sendo feito.Agora imagina com um montante de crianças que 

mal sabemos como é feito o isolamento na casa da mesma?? 

2980. Sabendo da realidade de uma creche me preocupo demais com a segurança das 

crianças e dos educadores, pois o contato físico de criança com criança e criança com 

adulto é muito presente na ed. Infantil, e as criança dessa faixa etária não estão preparadas 

e nem tem condições para seguir nenhum protocolo sanitário. Sabemos da impossibilidade 

de distanciamento, de higiene adequada, seja das crianças como dos espaços, do uso de 

máscaras, enfim, não há garantia nenhuma de segurança para as crianças e educadores. 

Uma coisa é você adulto individualmente seguir protocolos (o que já não é fácil), outra 

coisa é acreditar que uma criança possa fazer o mesmo e que um adulto possa garantir que 

várias façam. Sou totalmente contra o retorno. Basta alguém da vigilância sanitária passar 

um dia em uma creche Municipal que constatará que é insano se pensar em retorno 

seguro. 

2981. Sabendo que o isolamento social, é ainda k meio mais eficaz ao combate ao 

Corona Vírus manter o isolamento dos alunos se faz fundamental para não piorar ainda 

mais o contágio. Para além disso, o distanciamento também é muito importante, e como 

pode ser garantido na educação infantil, em especial, nesta em que as crianças 

compartilham tudo? 

2982. São crianças e não sabem lidar com essa doença 

2983. São crianças muito pequenas me preocupo com a higiene e cuidado com as 

crianças dentro da escola 

2984. São crianças que abraçam, correm, brincam, e por isso não respeitam o 

distanciamento, o uso de mascara, todo protocolo, e cobrar e fiscalizar isso, será mais uma 

tarefa para o professor que já tem tantas outras. 



2985. São matéria mitigadoras 

2986. São muitas dúvidas... 

2987. -São muitos fatores, realidades, possibilidades e situações a serem considerados e 

esgotados para que ocorra um retorno seguro. 

2988. São questões a serem pensadas e analisadas antes de que se tome uma decisão 

precipitada e depois venhamos a colher sérias consequências! 

2989. Saúde da criança  

2990. Saúde das crianças e planos para ano que vem.  

2991. Saúde e essencial das Criança , Enquanto campinas tiver a curva alta não deveriam 

voltar as aulas ano letivo se recupera , mas a vida da nossas crianças não.  

2992. Saúde e vida 

2993. Saúde em primeiro lugar 

2994. Saúde mental dos funcionário, voltar com mais segurança das caças e funcionários. 

2995. Saúde mental dos funcionários,segurança para nossas caças,país mais tranquilos 

em relaçâo ao retorno das atividades nas creches. 

2996. Saúde sanitária ao retorno das crianças. 

2997. Saúde” na nossa casa já está difícil imagine fora eu digo!!!!! 

2998. -Se a criança apresenta sintomas, porém é enviada para a escola de transporte pelos 

responsáveis e estes se declaram impossibilitados de retira-la ou discordam da 

apresentação de sintomas, ou ainda, não é possível o contato telefônico com os mesmos, 

qual o procedimento, dado o risco de contaminação? 

2999. Se a criança não for para a escola ou creche perderá a vaga na escola ? 

3000. Se a educação vai voltar como que vai conseguir que as crianças fiquem distante e 

como os funcionários fiquem distantes das crianças dependente do adulto. 

3001. Se a escola não consegue controlar nem as diversas brigas que tem nas escolas 

imagina controlar uma epidemia.. Sou contra a abertura das ESCOLAS SIM, 

primeiramente a SAÚDE de todos. 

3002. Se a escola vai está apta a segurança das crianças 



3003. Se a pademia estiver nu bom nível confiaveu ? 

3004. Se a pandemia está em crescimento e Campinas está chegando no limite da 

capacidade dos leitos de UTI, como a prefeitura anuncia a volta às aulas? É muita 

precipitação e irresponsabilidade fazer isso. 

3005. Se a prefeitura não consegue subsidiar completamente a rede de saúde entendo que 

não teria como arcar com as despesas para com os funcionários e alunos com segurança. 

3006. Se a volta às aulas em 2020 

3007. Se adultos ja é complicado fazer o isolamento social, o afastamento... Agora me 

fala como fazer isso com crianças, sabendo que não tem funcionários suficientes pra ficar 

monitorando as crianças em todo território escolar... 

3008. -Se alguma aluno ou funcionário que atenda as regras sanitárias e ainda assim 

adquira o novo coronavírus, qual a responsabilidade da escola/municipio? 

3009. Se as aulas presenciais voltasse como séria as crianças com as máscaras.  

3010. Se as aulas retomarem em setembro, na minha opinião ,nem deveria voltar aula 

presencial....falta pouco tempo pra terminar o ano....o q perdeu ,não poderão recuperar.... 

3011. Se as aulas retornar como garantir que as crianças vão conseguir cumprir o 

protocolo sanitário? Pois meu filho é do grupo de risco! 

3012. Se as aulas voltarem ainda não sei se vou mandar o meu filho pois é muito 

pequeno para entender sobre os cuidados que precisam ser tomados diariamente e por isso 

exige mais cuidados...Obrigada 

3013. Se as aulas voltarem em Setembro, quem será responsável pelo que pode vir 

acontecer com alunos e professores, com relação a ser infectados pelo vírus da covid 19 e 

até chegar a óbitos? 

3014. Se às aulas voltarem este ano teríamos que usar máscara na escola ou em sala de 

aula?? Ou seria divido em ordem alfabética quem iria ir nos dias ímpares e nos dias pares. 

3015. Se as aulas voltarem, os meus filhos não irão! Prefiro que as aulas on-line 

continuem!! 

3016. Se as crianças do fundamental tiverem que refazer o ano que estão, haverá vaga 

para as crianças da Educação infantil que alcançaram a idade do primeiro ano? Como será 

a organização dessa logística? 

3017. Se as crianças realmente vão estar seguras do covid-19? 

3018. Se as crianças são o futuro do Brasil porque colocar elas em risco 

3019. Se as crianças são o futuro do Brasil qual sentido deixar ela exposta a este vírus 

correndo o risco de morrer ou levar pra alguém da família  



3020. Se as crianças voltarem com será, pois por mas que ensinamos ele não vão ficar 

sem se abraçarem, sem dividir ...Como será???? 

3021. Se as escolas estarao preparadas para receber os pequenos sem algum risco 

3022. Se as escolas não dão conta nem de piolho quanto mais de vírus. 

3023. Se as escolas particulares já estão adequadas aos protocolos sanitários, elas devem 

ser abertas  

3024. Se as mães volta ao trabalho com salario reduzido como e onde deixar as crianças 

se o salario reduzido nem da para pagar alguém particular 

3025. Se aulas voltarem em setembro oq mudaria na escola? 

3026. Se caso o retorno for esse ano...como sera a medidas de proteção? 

3027. SE CONSCIENTIZE VOCES QUE COMANDA EM PROL DO FUTURO DE 

NOSSOS FILHOS 

3028. Se eh ruim para adultos se concientizar a respeito das seguranças eu imagino p 

uma criança ou um adolecente?...no caso das cei as crianças precisam do toque nao tem 

como tbm fazer uma criança de 4 a 6 anos ficarem de mascaras o tempo todo. 

3029. Se elas não poderão ir ao parquinho, brincar em grupo e nem mesmo fazer 

atividades em conjunto devido a necessidade de manter distância mínima por 

biossegurança minha dúvida é o que as crianças poderão fazer na escola? 

3030. Se eles voltaram para escola nesse ano, e não voltar todos os dias como era a tes 

não vai adiantar de nada ,as aulas online está sendo boa ,só a plataforma que está dando 

muito erro ao entra por conta de muita gente na plataforma então o sistema não aguenta . 

O governo deveria investir nas aulas online e da suporte de verdade para as crianças que 

não tem celular ou computador para estudar em casa ,por que não são todos eu tenho 

muito receio em mandar meus filhos a escola nesse momento onde tem tantas gente 

pertendo seus entiqueridos ,fica uma dúvida no ar . Aínda mas onde está a pandemia e 

brigas com políticas . Se já não bastasse a covid 19  

3031. Se em dias normais os educadores já relatam dificuldade em conter as crianças, 

será que educadores e a escolas estarão realmente preparadas para receber as crianças 

nesse momento?  

3032. Se essa pandemia não passar até setembro o que vai acontecer? 

3033. Se esses números realmente são verdadeiros �como os pais que amam seus filhos 

terá coragem de mandar para escola..sabendo que pode correr o risco de pegar o vírus 

�absurdo .sou contra 

3034. Se eu morrer por ter sido contaminada no trabalho meus filhos serão indenizados? 



3035. Se eu não enviar meu filho para a escola , ele poderá perder a vaga? 

3036. Se eu não enviar minhas crianças a escola seram prejudicadas?  

3037. Se for para ir e o aluno marcar presença em sala e com grande risco de contágio 

melhor que ficar em casa passar esse aluno para não perder o ano letivo sou contra 

acredito que aluno tem que passar de ano cumprindo provas a nível de sabedoria por 

mérito não por estar presente (faltas) 

3038. Se for retornar às aulas como vai ser para as crianças q tem alguma especialidade é 

precisa de ajuda como um dos meus filhos q é autista ? 

3039. Se for só para concluir que passou de ano eu não concordo aluno tem aprender e 

passar pelo mérito de estudo e entender aquela matéria não por presença na sala de aula. 

3040. Se fosse pra perder o ano, TODAS as crianças deveriam ter perdido desde abril. 

Tomar essa decisão agora implica em não reconhecer o esforço das crianças. Quanto ao 

retorno, me preocupo muito em relação aos menores, que certamente não terão as 

condições de higiene necessária. Prefiro adiar o retorno das crianças à escola. 

3041. Se fosse pras aulas do agrupamento III voltarem que fosse cada dia da semana pra 

uma quantidade de alunos, só pra eles brincarem um pouco em lugar especifico a eles 

como o espaço da escola, mas todos juntos todos os dias não 

3042. Se haverá redução na quantidade de alunos. (Até quando?) 

3043. Se houver o retorno às aulas haverá equipamento adequado de proteção para os 

professores, para as crianças e funcionários da escola? As crianças de agrupamento 3 

conseguirão ficar sem brincar com os colegas, mantendo distanciamento ou mesmo 

mantendo distanciamento da professora? Elas conseguirão usar másaras o tempo todo e 

higienizar as mãos constantemente? Conseguirão ficar sem ir ao parque todos os dias 

como se eles nem existissem? 

3044. Se houver o retorno das aulas presenciais, caso a família prefira, a criança poderá 

continuar em casa sem perder a vaga? 

3045. Se já tem algum, imprevisto como será volta das aulas, meu pensar que este ano e 

um ano perdido para alunos principalmente para volta da rotina, tanto cria ritmo, até pega 

hábito novamente. 

3046. Se não conseguem controlar, piolhos, virose e outras contaminações, como posso 

mandar uma criança de 5 anos em segurança para a escola? Sendo q sei q esse tempo todo 

de quarentena mantive e cuidei dos meu filhos em segurança em casa.....  

3047. Se não retornar as aulas vamos ter reprovações?? 

3048. Se não tem vacina contra o vírus como vamos mandar nossas crianças para escola 

já que uma doença infectuosa que pode levar a morte e sabemos que crianças gostam de 

ter contato e muitos tem avós pessoas idosas em casa? E outra e se algum aluno for 



contagiado e se vim a óbito o Estado vai se responsabilizar? 

3049. Se nem a gripe e outros vírus se controla imagina o grau elevado em que está essa 

pandemia. 

3050. Se nos que somos adultos,nao fazemos as higienes basicas direito,como que uma 

criança ira conseguir se adaptar,e outra tenho mais duas crianças na rede estadual de 

ensino,nao conseguem usar mascara por muito tempo,como conseguira ficar com a mesma 

5 h seguidas. 

3051. Se o ano de 2020 for cursado em junção com 2021 como será? Será até a metade 

de 2021 para concluir? 

3052. Se o governo está tratando esta questão com seriedade cabíveis levando em conta a 

saúde de todos os seguimento envolvidos digo,alunos,equipe trabalhadora ou está só 

preocupado com números pois não tô vendo isto acontecer. A educação que nos é 

oferecida é uma porcaria então se no momento ficarmos sem ele não fará diferença nem 

uma devemos nos consentrar todos na Saúde dos envolvidos. 

3053. Se o governo local não consegue atender as mínimas e essenciais necessidades 

básicas da comunidade escolar, como de fato irá garantir o retorno das aulas presenciais? 

3054. Se o protocolo de segurança, vai ser seguido corretamente por todos.E o melhor 

mesmo seria começar tudo de novo 2021!! 

3055. Se o retorno for parcial, com grupos na escola e grupos em casa com atividades 

online, quem conduzirá as atividades no Google sala de aula, considerando que o 

professor estará ministrando as aulas presenciais?  

3056. Se o retorno realmente ocorrer em setembro, como será a organização da sala da 

Fumec e qual atitude em relação aos professores ? 

3057. Se os alunos alternarem, o aprendizado será satisfatório? 

3058. Se os alunos não tiver incentivos em casa ser a que vai ter base pra prosseguir nós 

estudos? 

3059. Se os casos de covid 19 está tão alto não pode voltar as aulas ,seria uma 

irresponsabilidade.... 

3060. Se os protocolos de segurança a serem adotados forem os mesmos ou parecidos 

com plano de retorno da educação, do Plano São Paulo, não há como funcionar. Crianças 

não podem ser cobradas de questões tão sérias quanto manter distância de amigos, não 

tocar superfícies, saber usar corretamente as máscaras, ainda mais por longos períodos. 

Elas ainda não possuem todas as habilidades necessárias para dar conta de tais 

responsabilidades. Além disso, o retorno parcial colocará em exposição muitas famílias 

que delegam às avós os cuidados dos filhos que estarão já em contato com a comunidade 

escolar. Fora os profissionais da educação que pertencem ao grupo de risco... Acredito que 

esta medida vai agravar o quadro da pandemia e não temos infra-estrutura para dar conta 



disso. E mesmo que tivéssemos, estaríamos sobrecarregando os profissionais da saúde, 

que já estão sobrecarregados. 

3061. Se os protocolos de segurança realmente serão eficazes tendo em vista que até 

mesmo a OMS desconhece as formas de contágio claramente. 

3062. Se pensarmos que cada criança tem uma família com pelo menos 4 pessoas, o risco 

de contágio só de multiplica. 

3063. Se por motivo for melhor ele ter que fazer 7 e 8 ano em 2021 e claro que será 

muito bom mas será que as crianças vão conseguir , caso contrário prefiro que ele vá para 

o oitavo ano mesmo . 

3064. Se por motivo for melhor ele ter que fazer 7 e 8 ano em casa 2021 e claro que será 

muito bom mas será que as crianças vão conseguir , caso contrário prefiro que ele vá para 

o oitavo ano mesmo . 

3065. Se quando voltar seremos testados p Covid 19/se vamos ter todos os equipamentos 

EPIS/Se os alunos vão ser testados. 

3066. Se retornar as aulas minha filha com 3 anos, será obrigatório o uso de mascara? 

3067. Se retornar em setembro meus filhos não mandarei,penso não só nos meus filhos 

mas em todos. 

3068. Se retornarmos em setembro, como fica a rotina da educação infantil, pois o 

currículo é norteado por brincadeiras e interações? 

3069. Se retorna-se as aulas em setembro como seria? 

3070. Se retorno as atividades nas creches , como fica uma criança de 4 anos que não irá 

conseguir usar o tempo todo as máscaras?? Como.protejelos na escola  

3071. Se talvez nós não voltarmos as aulas presenciais nesse ano ainda, nós iremos 

reprovar? 

3072. Se teremos o apoio das equipes de gestão da SME, quando tivermos que falar que 

a criança não pode frequentar e a família insistir, por motivos como: não tenho onde 

deixar meu filho. É essa minha maior preocupação, entre outras 

3073. Se tiver todo cuidado podemos ter vida normal. 

3074. Se um desembargador não cumpre regras vamos nos professores conseguir isso? 

3075. Se uma escola não controla nem piolho crianças mal educadas qm dirá essa droga 

de covid perdi parentes e pessoas q trabalham comigo pra essa maldita doença não será 

agora q irei autorizar meus filhos pequenos a ir pois se morrer ninguém trará a vida deles 

de volta  



3076. Se volta ao vou manda meu filho pra creche não pq eles são crianças e não vai fica 

o tempo todo de máscara nao 

3077. Se volta as aulas esse ano .deveria ser para relembrar matérias e instruir as crianças 

para as próximas pandemia  

3078. Se voltar a escola vai tar em condições de segurança tanto para alunos e 

funcionários em geral!! 

3079. Se voltar agora em setembro mesmo com o controle da pandemia as crianças não 

conseguirão acompanhar pois estará com o psicológico abalado 

3080. Se voltar as aulas e alguem esta contaminado e passar pra as criancas nesse 

momento sera arriscado ou tera cuidado!? 

3081. Se voltar às aulas o risco de vida das crianças. 

3082. Se voltar as aulas presenciais, não vou mandar meu filho,pois ele é de risco,é eu 

tenho pessoas em casa que é do grupo de risco também,. Eu acho que poderia continuar do 

jeito que está,todos os alunos fazendo suas atividades em casa e as notas sendo 

válidos,como se estivesse numa escola. 

3083. Se voltarmos as aulas presenciais, teremos 100% de segurança sobre nossos 

filhos? ?? 

3084. Sebos índices de mortalidade desse vírus cair considerávelmente e Campinas 

voltar pra posição laranja eu sou a favor de abertura parcial do comércio das escolas .mas 

pras crianças menores de seis anos acho arriscado k eles voltem agora . 

3085. Segurança com a saúde de todos, salas muito cheias e crianças não compreendem o 

distanciamento e uso de máscara  

3086. Segurança da saúde de todos diante da pandemia ainda em curso em nossa cidade. 

3087. Segurança das crianças 

3088. Segurança das crianças  

3089. Segurança das crianças e profissionais  

3090. segurança das crianças referente a cuidados com a saúde.  

3091. Segurança das crianças, dos profissionais que trabalham na escola e dos 

funcionários do transporte escolar. 

3092. Segurança de alunos professores e funcionários 

3093. Segurança de saúde de crianças e adultos; segurança social e econômica de 

crianças e famílias (ineficiência das políticas públicas de apoio) 



3094. segurança dos alunos e dos funcionários  

3095. segurança dos alunos e funcionários da escola 

3096. Segurança dos funcionários ,principalmente grupo de risco 

3097. Segurança dos meus filhos 

3098. Segurança e cuidados com a saúde. 

3099. Segurança e responsabilidade, bem como estrutura adequada p receber a equipe. 

Comunidade tb n foi ouvida. 

3100. Segurança na volta as aulas 

3101. Seguranca nas volta as aulad 

3102. Segurança para o tetorno 

3103. Segurança para que ocorra o retorno 

3104. segurança quanto a contaminação pelo covid19 

3105. Segurança x saúde x factor de risco. 

3106. Segurança! 

3107. Sei com certeza que no final, sobrará uma carga imensa aos professores que ja 

estão fazendo papel que nao lhes cabe, como ficar procurando aluno,( resposta dos pais), 

entrando em contato...por outros meios que não nos cabe como professoras...infelizmente 

esta é a realidade. 

3108. Sei da importancia do ensino escolar na vida do meu filho, assim que for 

considerado seguro o retorno das atividades  

3109. Sei q todos os profissionais tentam fazer o possível e o melhor a todas crianças 

mais sinto muita dificuldade em levar meus filhos à escola devido a essa pandemia. 

3110. Sei que a atenção que eu dou não é igual a atenção da professora em sala, mas na 

atual situação, prefiro continuar em casa. 

3111. Sei que essas atividades mitigadoras são importantes, mas não são suficientes para 

a criança e os conteúdos de matérias mesmo não estão sendo feitos. 

3112. Sem a vacina não vou arriscar meu filho  



3113. Sem condições de as crianças conseguirem se comportar de maneira segura contra 

o covid 19 

3114. Sem contar que até o presente momento o apoio da escola foi pífio, a mesma não 

demonstrou NENHUM interesse seja pelos professores, ou pelo poder público em realizar 

alguma tarefa, mesmo que a distância. 

3115. Sem método de imunização eficaz, não exporei meus filhos. Mas também acho 

que juntar os dois anos em um só é prejuízo. Deve ser mantida as aulas on-line. 

3116. Sem uma vacina contra esse vírus é impossível o retorno as atividades de grupos 

escolares, não considero atividade essencial já que a saúde das crianças estão em jogo. 

3117. Sem uma vacina, não sou favorável à exposição das crianças em ambientes 

fechados , não me sinto segura em retornar meus filhos para escola nesse momento. 

3118. Sem vacina não mando meus filhos pra escola 

3119. Sem vacina não tem segurança para o retorno às aulas. 

3120. Sem vacina nenhum protocolo ainda que rígido dará a segurança necessária para 

crianças como minha filha de 1 ano e 9 meses em plena fase oral é absolutamente 

dependente de colo onde estará em contato com demais bebês na mesma situação.  

3121. Sem vacina, fico insegura de mandar meu filho para escola! 

3122. Senão tiver mais aulas, as crianças continuaram sem receber atividades da escola? 

3123. Sendo assim elas não vão tomar os devidos cuidados. 

3124. Sendo assim, será para mim um outro isolamento, só que dessa vez com outras 

crianças e educadores, em uma sala fechada durante no mínimo 6 horas. 

3125. Ser reprovado 

3126. Será mesmo seguro voltar esse ano 

3127. Será mto difícil manter as crianças em qualquer faixa de ano escolar, seguindo 

protocolo de vigilância sanitária. N consigo ver essa situação acontecendo, seria mto 

arriscado. 

3128. Será muito difícil e até inviável, cumprir muitos dos protocolos, considerando a 

realidade das escolas públicas. Quem está no chão da escola sabe muito bem disso. 

Especificamente na educação infantil, no dia a dia como zelar pelo distanciamento? Que 

condições humanas teremos para realizar a higienização dos materiais e dos espaços? 

Como administrar o uso dos espaços comuns, as refeições, a entrada e saída das crianças 

(momento bastante tumultuado que envolve familiares, transporte escolar, a 

responsabilidade/cuidado com a entrega das crianças)? Como será a relação com as 



crianças, os afetos, o toque? Como acham que vamos conseguir que as crianças não 

coloquem a mão na boca, que todas as vezes se lembrem da forma adequada de tossir e 

espirrar? Na prática os protocolos esbarram nas particularidades de cada UE, de cada 

segmento da educação, e no fim das contas tudo recai na equipe educativa. Por que não 

promoveram formações on-line envolvendo todos os membros da equipe (limpeza, 

cozinha, zeladores, agentes, monitores, professores, equipe gestora) para pensar esse 

retorno? Como criaram um comitê de retorno às aulas que não tem representantes da 

saúde, das famílias, dos educadores e da equipe gestora? Como será o trabalho pedagógico 

na educação infantil neste contexto? São muitos detalhes e cuidados, sei que todos e todas 

temos que fazer a nossa parte e como tudo indica que o retorno será em setembro, é 

preciso preparar e cuidar de todos os profissionais levando em conta suas contribuições e 

aproveitar este tempo de isolamento para isso, ou vão deixar para a a última hora?  

3129. Sera quando tudo is so ira normalizar  

3130. Será que a creche vai conseguir a segurança das crianças com essa doença que nem 

os adultos se previne direito 

3131. Será que as crianças estão seguras se as aulas voltarem . Eu não acho pq está cada 

dia pior a epidemia o povo não tem noção da gravidade da situação  

3132. Será que as crianças vam aprender mais em 2021 minha preocupação é não ter as 

condições e todos os produtos para se prevenir já tão faltando eu k não vou deixar minha 

filha ir para a escola etc  

3133. Será que até setembro este vírus foi embora ,como proteger as crianças na escola 

do vírus pois são inocentes não entende o que está se passando no mundo como prevenir 

que eles não vão pegar o corona vírus 

3134. Será que e seguro voltar às aulas neste momento? 

3135. Será que mesmo com todas as medidas sanitárias , não estaremos vulneráveis à 

COVID visto que não existe vacina para NOS IMUNIZARMOS?????POPULAÇÃO 

COMO UM TODO???? 

3136. Será que meu filho(a) conseguirá recuperar todo esse tempo perdido?  

3137. Será que os alunos vai passa de anos  

3138. Será que todas as crianças estão em isolamento como o meu ? 

3139. Será que vai voltar às aulas em setembro mesmo ou não? Eu acho que voltando as 

aulas as crianças não vão se cuidar como deve ser. 

3140. Será vamos estar seguros 

3141. Serão Permanentemente feitos testes de todos antes de entrar...como fazem em 

comercios... 



3142. Seremos testados? crianças e adultos (profissionais e familiares das crianças) 

3143. seria bom as aulas voltarem principalmente p pais q precisam trabalhar e sem 

contar q as crianças tbm.sentem muita Falta da escola...mas essa pandemia da medo! 

3144. Seria ruim mandar nossos filhos a escola sem melhora da pandemia.  

3145. Si volta as aulas esse ano ainda como vai fazer na hora do lanche deles ih na hora 

de ir no parquinho brinca? Si não pode ficar todos juntos 

3146. Sim deve volta mas temos que toma todo cuidado e precaução  

3147. Sim voltar às aulas presencias,vai ser todos juntos ou vai ter horário diferencial. 

3148. Sinto que a volta da escola está sendo vinculada com o retorno com a orientação 

do Estado. Acho isso um erro, pois vivemos momentos da convid-19 em ascenção, 

provavelmente em setembro o nível de contaminação será ainda preocupante. Outra 

situação, é que não vejo uma adequação em algumas escola para o atendimento, pois 

algumas precisam abrir janelas e melhorar a ventilação. 

3149. Sistema hibrido para os maiores(fundamental), limpeza extrema dos locais, 

máscaras obrigatórias, vacinas em dia. Ñ permetir doentes. Ñ cancelar a vaga dos 

pequenos e dispensar eles esse ano.  

3150. Siu favorável desde que a região tenha leitos de UTI para novo boom Covid19 

após a volta às aulas 

3151. Só a favor das professores passar as lições por internet e fazer as provas nas 

escolas  

3152. Só acho que as crianças não saberá se proteger  

3153. Só acho que tem que dar por encerrado o ano letivo, em três mês não terá 

condições de avaliar o aluno será de revezamento nessa somente o estudante sairá 

prejudicado, as escolas estão com falta de funcionários tem escola que há apenas um AOE 

como é que vão dar conta de tantos alunos, sem dizer que há professores e funcionários 

que faz parte dos considerados de risco, o prefeito precisa rever essa volta aulas antes de 

tudo verificar se há funcionários e condições o suficiente para tal atitude. 

3154. Só aço q deveriater mais suporte para os alunos pois tem muitos alunos q não t4m 

celular tem casa q tem mais de 1 criança então acho na minha opinião q falta suporte aí 

para os alunos 

3155. Só com a vacina não teremos risco. Ou, podemos ter uma segunda onda de 

pandemia conforme experiência de outros países europeus. As escolas e equipe de 

profissionais, em que pese a boa vontade para retorno das aulas presenciais, não estão 

preparados em 100% na prevenção e para conter a doença. Apenas, um mínimo descuido 

de um profissional, seja da cozinha, ou da limpeza ou do ensino, a criança é contaminada 



e portadora para demais da família: uma simples tosse com a máscara no queixo, em 

segundos, um não lavar as mãos e coçar os olhos e tocar na criança, já era. 

3156. So estou preucupada com os estudos  

3157. So expectativa, torcendo para que tudo passe logo  

3158. Só há postagem de atividades mas não há vídeo aulas. Que benefício e 

aprendizagem isso agrega a criança. 

3159. Só levarei meu filho a escola.. quando não ouver caso do coronavirus !!! 

3160. Só mandarei meus filhos de volta a escola quando sair uma vacina eficaz contra o 

covid-19 

3161. Só mandarei minha neta de volta a escola com o fim da pandemia si sei que estará 

segura pois ela só tem 3 anos tenho muito medo 

3162. Só não podemos colocar os alunos em risco eu mesmo não deixarei meu filho 

voltar as aulas esse ano somos todos pessoas grupo de risco. 

3163. Só nos sentiremos seguros com a descoberta da vacina contra esse Covid 19. 

3164. Só quero que se resolve logo porque não estou conseguindo efetuar as atividades 

pelo celular  

3165. Só sou a favor quando tudo estiver liberado. Digo no sentido de não haver mais 

nenhum risco. 

3166. So tenho medo das aglomerações. 

3167. Só vou levar minha filha se estiver uma vacina pois não colocarei a vida dela em 

risco 

3168. Sobre a Educação Infantil, como manter o distanciamento seguro entre crianças 

pequenas? 

3169. Sobre a segurança das crianças 

3170. Sobre a volta ao berçário não tem condição  

3171. Sobre a volta das aulas  

3172. Sobre as matérias escolar " ensino" 

3173. Sobre coronavirus né tá morrendo muita gente 



3174. Sobre desenvolvimentos dos meus filhos  

3175. Sobre este anonl letivo. Acredito as deverá se ter um reforço deste ano no ano de 

2021. Para que seja fixado melhor. Pois apesar da dedicação de alguns professores e pais. 

Sabemos que para a idade no meu caso do 6 ano são ainda um pouco imaturos para aula 

on line. Então conteúdo podem ser perdidos que farão falta. 

3176. Sobre funcionários com comorbidades 

3177. Sobre meu caso que meu filho e um bebê deveria ser últimos a voltar as aulas 

presenciais pelo motivo que tudo que pegam levam a boca e não utiliza máscara  

3178. sobre meu filho participar das aulas e ser contaminado 

3179. Sobre nao ter um ensino mesmo, para poder passar pro próximo ano, como vai 

funcionar ? 

3180. Sobre o ano letivo 2020 penso que deveria ser cancelado para iniciar 2021 com 

tudo que perderam já esse ano. 

3181. Sobre o ano letivo de 2020 acredito que depende muito do ano cursado, do 

conteúdo prejudicado. Não é a mesma coisa 3° fundamental que 9° ano. 

3182. Sobre o ano letivo de 2020 ser concluído ou retornará a mesma série no ano de 

2021? Pois acho que não foi o suficiente para ser concluído com sucesso. 

3183. Sobre o distanciamento dos bons.. 

3184. Sobre o distanciamento na sala de aula.  

3185. Sobre o retorno me preocupo com o contato físico entre as crianças. 

3186. Sobre o uso correto da máscara e a hIgor nem correta pra evitar a contaminação  

3187. Sobre os deveres, meu filho está com dificuldades, como ter resultado? 

3188. Sobre saúde dos meus filhos tenho filho com doença respiratória que sempre 

presisa estar na inalacao 

3189. sobre tudo acho que devemos nos unir para tudo isso se acabar juntos somos mais 

forte 

3190. Sobre. Essa suporta volta da aulas nesse tempo de epidemia não sou a favor acho 

esse ano nem deveria volta e alunos não podem ser prejudicando por isso tbm tem ter uma 

forma melhor resolver isso 

3191. Somente com uma prova diagnostica no começo do próximo ano 



3192. Sou a favor da anulação desse ano e que comece o ano letivo em 2021 

3193. Sou a favor da volta as aulas desde q tenha segurança para todos desde higiene, 

orientação,entre outras enfim a criança aprende com professor em sala de aula presencial 

pois é uma troca de aprendizado,afeto,toque enfim em casa nós pais ensinamos a se portar, 

educação é diferente... não sei explicar pois eles não entendem o pq aprender em 

casa,fazer lição em CSA quando isso é tudo na escola fora a questão de fazer por prazer 

com colegas enfim não por obrigação eu estou me esforçando.... vamos ver como 

superamos essa faze desejo q passe logo ,.. 

3194. Sou a favor da volta as aulas, minha filha está se esforçando muito em casa com 

aulas online, e lições, não acho justo todo o esforço dela ser jogado fora, não sei se todas 

as crianças estão se dedicando como ela, ou se todos tem o apoio da família ou condições 

de estudar, mas ela está se esforçando muito para aprender e acompanhar as aulas. 

3195. Sou a favor da volta de todos juntos, após termos total segurança sanitária e ou 

uma vacina. 

3196. Sou a favor das volta às aulas pois são muitas crianças na ruas  

3197. Sou a favor de continuarem em casa com aulas on line muito mais seguro  

3198. Sou a favor de voltarem pois crianças, adolescentes já estão de saco cheio de ficar 

em casa, mas me preocupo com o contato entre eles, se estiverem gripados serem 

orientados a ficar em casa, fico preocupada com o agrupamento entre eles, mas vai chegar 

uma hora que terão que voltar . 

3199. Sou a favor do retorno às aulas mais com medidas de proteção temos que manter a 

distância entre os alunos e suar máscara passar álcool em gel  

3200. Sou a favor do retorno das aulas , considerando todo protocolo de segurança.  

3201. Sou a favor do retorno das aulas desde que a situação esteja controlada em nossa 

area  

3202. Sou a favor do retorno se a situação estiver sob controle. Se as escolas estiverem 

condições de cumprir com os protocolos. Eu coloquei na opção 2 sobre o ano letivo mas 

gostaria de saber como será essa junção? 

3203. Sou a favor por que a partir da 5 série os alunos já consegue cumprir o protocolo 

de segurança 

3204. Sou Agente de Educação Infantil, pedagoga e mãe. A Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, proporcionam uma formação global e não conteudista, o ambiente escolar, 

as relações interpessoais, brincadeiras e vivências não são viáveis em EAD, sequer 

atenderia o princípio da igualdade de acesso a todas crianças. Além disso, não devemos 

subestimar o aprendizado que esta pandemia trouxe para humanidade. 



3205. Sou contra ! Por tanto insisto que o não de 2020 Não seja considerado e meu filho 

refaça os estudos do ag 3 ano de 2021. 

3206. Sou contra a volta as aulas em setembro.acho mas seguro a volta quando já tive 

vacina e poucos casos positivos do vírus. 

3207. Sou contra a volta as aulas,as crianças não tem tanta responsabilidade de higiene e 

seria muito preocupante ter que frequentar a escola com o momento de pandemia que 

estamos vivendo.Na minha opinião as aulas deveriam retornar somente no próximo ano,e 

as crianças cursarem novamente o ano de 2020,pois o aproveito em casa não é o mesmo 

oferecido na escola. 

3208. Sou contra a volta das aulas esse ano. 

3209. Sou contra a volta das aulas nossa cidade não está preparada nem nos . 

3210. Sou contra a volta pois na creche ainda são muito pequenos não entendem sobre 

distanciamento dividem brinquedos parquinho entre outras coisa  

3211. Sou contra ao retorno as aulas em 2020 , pois as crianças não tem estrutura para 

manter o uso das máscaras e o distanciamento social. 

3212. Sou contra ao retorno as aulas neste ano , acredito a retomada deve se dar no 

próximo ano para segurança dos alunos , e sobre as matérias do ano letivo de 2020 

acredito que no ano de 2021 os professores junto com as familias ajudará os alunos que 

tiverem dificuldades com algumas matérias. 

3213. Sou contra as crianças serem aprovadas , sem amenos terem um aprendizado 

mínimo. 

3214. Sou contra as voltas as aulas  

3215. Sou contra as voltas as aulas, as crianças não vai saber se cuidar direitinho como 

devem, são muitas crianças, e os professores não vai conseguir garantir que minha criança 

estará segura . 

3216. Sou contra o retorno das aulas neste período de pandemia onde o vírus nao escolhe 

cor raça ou classe social nao aceito . 

3217. sou contra o retorno das crianças nesse momento. a escola não está preparada pra 

receber tantas crianças sem elas correrem riscos e alguns pais estão em grupo de 

risco.Inclusive eu . 

3218. Sou contra o retorno esse ano 

3219. Sou contra retorno devidos aos riscos de disseminação do covid,  

3220. Sou contra volta dá aula 



3221. Sou contrária à volta as aulas esse ano pois crianças não tem a mesma noção de 

higiene que adultos. 

3222. Sou contrária ao retorno das aulas neste ano, a menos que a vacina seja liberada 

para toda a população. Acredito que os pais conseguem realizar em casa boa parte do que 

seria desenvolvido na escola, com muito empenho e dedicação, é claro. Já nos 

acostumamos a acompanhar as tarefas com os filhos, e falta pouco tempo para que a 

situação seja regularizada. Acredito que devemos ter cautela no retorno às atividades. 

3223. Sou da área de risco( hipertensa) e estou em casa tomando todos cuidados, como 

fazer isso exposta na escola? 

3224. Sou enfermeira e acho em se pensar retorno as aulas neste momento tão precoce,a 

pandemia continua, o vírus ainda esta em todo o vapor, muita responsabilidade para escola 

cuidarem de nossos filhos uma vez que nem todos os pais tem o mesmo cuidado com as 

crianças em casa , muitos ainda nao acreditam. 

3225. Sou favor de retornarem as aulas em 2021  

3226. Sou favorável ao retorno das aulas, mas sou contrária à reposição de todas as 

aulas/dias letivos que não foram dados. Pode até haver reposição de alguns dias, mas sem 

sobrecarregar os alunos e os pais. 

3227. Sou favorável ao retorno em Setembro, se os casos estiverem controlados de 

preferência zero em nosso município, e depois de uma reunião com os pais pra sabermos, 

se estão todos tendo os devidos cuidados para prevenção... 

3228. Sou favorável retorno das aulas e não só das aulas mas também de algumas 

atividades essenciais como o trabalho porque as pessoas não ficam em suas casas melhor e 

estamos estudando ou trabalhado e ter pessoas capacitadas para nos ajuda na nossa 

segurança pessoas e coletivas porque o que vemos é fila nos lotéricas nos bancos os 

transportes públicos super lotado 

3229. Sou funcionária e também mãe de dois meninos, um de doze anos cursando o 

sétimo ano numa escola do estado e um menino de quatro anos matriculado no 

agrupamento III, não me sinto segura para o retorno deles, ambos com alergias e 

problemas respiratórios. Como educadora penso todos os dias no retorno ao trabalho, sinto 

falta das nossas crianças e de todo trabalho que desenvolvemos diariamente em nossa 

unidade escolar, mas não sinto segurança quando falamos de retorno. Sem uma pandemia, 

a exposição de alunos e educadores já é muito grande (viroses, problemas respiratórios, 

secreções, alergias, gripes, resfriados entre outros), com essa pandemia, nem sei o que 

pode acontecer.  

3230. Sou grata aos Professores que dão uma enorme atenção aos nossos filhos, não 

concordamos com volta às aulas mas estamos abertos a novas idéias.  

3231. Sou mãe de 3 filhos... é também estudo Não vou enviá los à escola caso de fato 

ocorra o retorno... 



3232. Sou mãe de aluna portadora de esma e eu tenho ploblemas graves de saúde  

3233. Sou mãe de duas crianças, uma esta com 6 anos e outra com 2 anos e 5 meses e 

elas ja fizeram muito o tratamento de asma e ja chegaram a pegar peneumonia os dois, 

tenho uma grande proucupação com relação avolta das escolas, pois eles podem ser 

conssiderados como parte do grupo de risco e ñ so e discordo plenamente que as escolas 

voltem aativa pois é um lugar onde se encontra maio fluxo de pessoas e por se tratar ainda 

de criança elas não têm a capacidade de ter tantos cuidas e disciplina como um adulto 

teria. Por mim, ate qui seja totalmente controlada esta situação do vírus as escolas 

deveriam permanecer com os estudos totalmente a distância acredito qu 

3234. Sou mãe de um aluno de berçário e tudo q meu filho pega rapidamente leva a boca 

e sei que isso é coisa de bebê. Pensando nisso fica quase impossível em uma creche as 

profissionais darem conta d ficar higienizando tudo. O que uma criança colocou na boca 

logo vem outro e arranca e coloca na boca tb. Bebês precisam de colo para se acalmarem e 

considero esse contato muito arriscado para ambas as partes, profissionais da educação e 

alunos também. Mesmo que as aulas realmente voltem esse ano eu não tenho coragem de 

levar meu filho para creche pq acho isso muito arriscado para ele e toda minha família. 

3235. Sou mãe de uma criança com nescessidades especiais e toda dinâmica preparada 

para atendê-lo esse para ele ir o mínimo possível preparado paraa primeira serie em 2021 

não aconteceu esse ano. Não acho justo e viável ele ir para primeira serie sem a educação 

necessária pois sabemos que demanda de.muitos detalhes e aprendizado. 

3236. Sou mãe e neste momento todo de isolamento eu privei meu filho de sair de casa e 

qdo teve que sair foi só em caso de necessidade, as elas principalmente as CEI não estão 

preparadas pra retornar as atividades pois são muitas crianças pra apenas 1 professora! 

3237. Sou parte do Conselho e CPA do XXXXX, membro atuante , tenho 3 filhos na 

escola,e minha maior preocupação é com a realidade, esse ano está pedagogicamente 

perdido, e a escola não tem estrutura para o retorno dos alunos nessa pandemia. 

3238. Sou professora da XXXX e trabalho em uma sala que tem aproximado para menos 

de nove metros quadrados como manterei a segurança para alunos e professora  

3239. Sou professora de AG2, as crianças pequenas não tem condições de voltar para a 

escola em setembro. O que a ida para a escola uma vez na semana irá oferecer para as 

crianças, famílias e profissionais, além do risco de contaminação e disseminação da 

doença? Esse retorno não está sendo pensando pelas pessoas que estão no chão da escola! 

Está sendo pensando por quem está nos gabinetes! Não irá funcionar! 

3240. Sou professora de AgIII e fico me perguntando que qualidade terão as aulas já q 

teremos que ficar a maior parte do tempo orientando as crianças a ficarem longe uns dos 

outros, a não compartilharem brinquedos, a não beberem água dos bebedouros, a usarem o 

álcool gel de forma adequada e a lavarem as mãos a todo momento, a não tirarem a 

máscara. Além de que não poderem brincar no parque, um lugar ao ar livre e o que mais 

as crianças gostam. E o revezamento como a comunidade vai aceitar e entender? Sabemos 

também que ninguém estará imune se se contaminar e que a única forma segura seria após 

a imunização com a vacina. 



3241. Sou professora de Educação Física, como será essa conta sem contato físico, sendo 

que as crianças são muito sociáveis e precisam desse contato? 

3242. Sou psicóloga formadora na escola, o decreto do prefeito que suspende contratação 

de formadores me preocupa quanto a saúde psicológica da equipe que está tao fragilizada 

nesse momento, precisando de espaços que garantam o fortalecimento. Nada é posto sob 

consulta para eles, isso é adoecedor.  

3243. Sou totalmente contra a volta às aulas melhor um ano perdido que perder meu 

único filho vidas valem mais que qualquer coisas o ano ele recupera jamais em epotese 

alguma eu mandaria meu filho Campinas na faze vermelha ainda quando não tiver mais 

nenhum caso confirmado e isso tudo passa daí sim ele voltará as aulas mais ao contrário 

fica em casa. 

3244. Sou totalmente contra ao retorno presencial das aulas. Penso q já deve encerrar 

2020 e fazer novamente a mesma série q parou no próximo ano.  

3245. Sou totalmente contra com esse retorno. 

3246. Sou totalmente contra o retorno das aulas esse ano, as crianças não vão fazer o 

distanciamento e esse retorno com % de aluno só vai servir pra contaminar ainda mais as 

pessoas, e as crianças não vai recuperar absolutamente nada 1 vez na semana durante 3 

meses, e o ensino está totalmente perdido o ano de 2020, a própria diretoria e professoras 

falou que tem essa mesma opinião que nós pais e elas tem essa consciência e vocês 

também precisa ter e pensar como se fosse seus filhos não pode ter aprovação e muito 

menos retorno 

3247. Sugestão que as escolas devem ter medidor de temperatura nos alunos e demais 

cuidados. Outra questão é as séries fundamentais como 1 2 3 ano que precisam de um 

ensino mais aproximado. 

3248. Suspeita de doença. 

3249. Tá tudo muito confuso  

3250. Talvez a maior preocupação com um possível retorno às aulas antes da liberação 

de uma vacina e de um programa de vacinação em massa, seja mesmo o descontrole das 

infecções. Isso é bem óbvio, então, nós mantemos a postura de que deveriam ignorar esse 

ano letivo e contabilizar a partir de quando possível, novamente. 

3251. Talvez muitos alunos sejam prejudicados  

3252. Também acho complicado o retorno das aulas já em Fevereiro, devido à segurança 

e logística de tudo (funcionários municipais, alunos, espaços, materiais e condições 

sanitárias...). 

3253. Também acho que as aulas presenciais não devem voltar esse ano e continuar as 

aulas por plataforma  



3254. Tem 3 Filhos na Escola no momento acho que nao teve retorna as aulas as crianças 

Podi correr o risco do vírus e pra segurança deles é melhor que esse ano não Volte as aulas 

obrigado  

3255. Tem álcool gel,limpeza e máscaras  

3256. Tem q encerrar esse ano leivo e começar tudo novamente qdo acabar essa 

pandemia, isso é todos na mesma serie q pararam e nao fazer a junçao de dois anos em um 

tipo supletivo. 

3257. Tem que ter máscaras, álcool em gel nas salas de aula, na entrada da escola, e 

medição de temperatura na entrada e na hora do intervalo de aulas! 

3258. Temo pela saúde dos alunos, professores e funcionários da escola em um possível 

retorno em setembro. Mesmo com a quantidade de alunos por sala reduzida, nós, que 

trabalhamos no Ensino Fundamental, sabemos o quanto é difícil controlar o contato entre 

as crianças e os adolescentes. Além disso, estamos lidando com uma doença nova, cujos 

meios de contágio ainda não estão todos mapeados. A questão da limpeza e dos 

equipamentos de proteção individual serão fundamentais, mas, infelizmente, não sei se a 

Secretaria de Educação e a Prefeitura serão capazes de fornecer esse suporte e os recursos 

materiais e humanos na quantidade necessária. Por isso, sou contra o retorno em setembro. 

Isso pode nos custar mais vidas e mais sofrimento do que já estamos vivendo. 

3259. temo que mesmo voltando muitos professores possam contrair Covid-19 e assim 

ficar fora da sala presencial, não podendo nem atuar nas ações mitigatórias, tornando 

inócua a tentativa de volta. 

3260. Temos colocado atividades em meios digitais para que as famílias possam 

desenvolver com as crianças e temos tido uma boa devolutiva. Essas propostas de 

atividade serão contabilizadas para desconto de reposição? Para o envio dessas atividades, 

o tempo de planejamento em casa, TDI e TDC estão sendo cumpridos em casa. Isso será 

contabilizado a fim de que diminua a reposição? Haverá reposição? O que tem sido 

discutido a respeito do ano letivo? Algumas famílias nos param na rua e perguntam sobre 

o ano letivo, sobre as crianças que foram para o fundamental, sobre as crianças que já se 

encontram no fundamental o que será feito? 

3261. Temos crianças que estão de fraldas, crianças que não falam ainda,que mal comem 

sozinhas, temos que ajudar o tempo todo, como ficar com eles somente na sala,sem 

poderem correr no parque,sem poder brincar na areia,sem ter o convívio digno para eles 

no período de quase 11 horas,que ficaram conosco. 

3262. Temos muito casos de covid. Acho que não seria a hora de retornamos. 

3263. Temos nesse momento ficar na saúde das crianças e familiares, o atraso escolar 

buscamos o atraso no futuro  

3264. Temos professores e coordenadores acessíveis, praticamente o tempo todo. E a 

escola já fez todo planejamento tanto para terminarmos o ano online ou presencial, o que 

se possível a volta, ficará à critério da família, mandar ou não o aluno. 



3265. Temos que continuar se ficar 10 anos esse virus, 10 anos pararemos. Todos pegará 

uns morrerão outros não infelizmente realidade. Temos que continuar. 

3266. temos que se preocupar esse ano com a saúde das nossas crianças.  

3267. Temos que se preocupar primeiro com a saúde das nossas crianças.pois elas não 

vai conseguir usar máscara na escola. 

3268. Temos que ter maior segurança com todos que frequentam o ambiente escolar, as 

crianças em especial .Como manter distanciamento social? 

3269. Temos várias crianças com problemas comportamentais que com certeza não 

atenderão às regras de cuidado, como uso da máscara, e manter o distanciamento. 

Inclusive esse último item seria algo difícil para todas elas, já que a educação infantil se 

constitui em relações humanas e na coletividade, O espaço do brincar é parte essencial 

para a formação , não poder ir ai parque é como tornar o tempo em sala ainda pior com as 

especificações colocadas. 

3270. Tempo não se recupera. A preocupação precisa ser com a recuperação de 

aprendizagem, deve acontecer quando todos puderem voltas às aulas com segurança. 

3271. Tendo em vista que Coronavírus é uma doença altamente contagiosa e que ainda 

não tem cura. 

3272. Tendo em vista ser a essência da educação infantil a vivência coletiva, a interação 

entre pares e a estimulação sensorial, é uma violência pensar crianças paradas, presas aos 

seus assentos, sem contato entre si, apenas para obedecer um número de horas / dias 

letivos. Da mesma forma, pensar na educação infantil como socorro às mães trabalhadoras 

traz de volta o olhar assistencialista que há anos buscamos superar, ao mesmo tempo que 

expõe famílias inteiras à contaminação pelo coronavírus apenas por uma necessidade 

mercadológica.  

3273. Tenho 2 filhos e um têm problemas respiratorio e está na fase escolar tb é prefiro 

não arriscar sua saúde à esse vírus, sei como é complicado cuidar de crianças e se eu q 

tenho 2 sinto dificuldade em cuidar com todos os cuidados necessários sei q nas escolas 

não será fácil mantê -los com o mesmo cuidado . 

3274. Tenho 3 filhos onde o mais velho tem 7 anos e quando digo sobre máscara e o uso 

ele não utiliza corretamente ou usa mas por período curto é difícil expor eles a um mal que 

não vemos nem tem cura no momento, meu segundo é usuário de bombinha seria expor 

eles a um mal que ao meu ver pode ser evitado 

3275. tenho 3 filhos pequenos Acho que pra segurança deles é melhor que esse ano não 

Volte as aulas Só no outro Ano Obrigado 

3276. Tenho 64 anos e me vejo vulnerável 

3277. Tenho certeza que não foram preparados para isso. 



3278. Tenho dois filhos que frequenta a rede pública de ensino. 

3279. Tenho dois filhos um no 4° ano no qual entende do distanciamento e outro na 

creche de apenas 1 ano na qual não sera possivel manter esse distanciamento. Porem 

preciso trabalhar como sera feito essa volta as creches com esses protocolos? 

3280. Tenho dúvida de como vcs vai ser os procedimento em relação às crianças que são 

do grupo de risco.estou preocupada pois a minha filha tem asma. 

3281. Tenho dúvida em relação como seria o rodízio de alunos e a minha maior 

preocupação é que todos respeitem todas as medidas sanitárias , para não contrair o vírus . 

3282. Tenho duvida sobre a orientação dada pela secretaria de não usar os  

3283. Tenho dúvidas com as limpeza e com o controle com criança do pré como vai ser 

feito colo elas serão protegidas já que nao ficam de mascara 

3284. Tenho dúvidas de que como vai ser o retorno da aulas e gostaria de saber qual 

medidas vão ser tomadas em relação a pandemia para esse retorno  

3285. Tenho dúvidas em algumas lições da escola 

3286. Tenho dúvidas em relação à validação de horas desse período de atividades 

remotas, haja vista a não garantia do direito de acesso à totalidade das crianças, bem como 

me preocupa que os governos "forcem" a barra, considerando esse ano letivo como 

cumprido, sendo que em nenhuma das possibilidades citadas para a área da educação leva 

em conta os prejuízos na aprendizagem das crianças durante todo o período da pandemia 

(e não vai ser um revezamento semanal de alunos que vai resolver essa questão). Falta um 

debate mais sério sobre questões sanitárias, sociais e pedagógicas; e menos sobre aspectos 

burocráticos e administrativos, que parecem prevalecer nessa discussão sobre um possível 

retorno às aulas presenciais antes de garantir a segurança e saúde de nossas crianças, de 

professoras/es, funcionários/as, gestores/as e de suas respectivas famílias. 

3287. Tenho dúvidas em relação ao não uso dos parques, pois além de ser ao ar livre, os 

alunos não ficarão num ambiente fechado por muito tempo. 

3288. Tenho dúvidas em respeito do aprendizado dos alunos e creio que este ano letivo 

vai ficar muito prejudicado 

3289. Tenho dúvidas quanto à abrangência e eficácia dos protocolos de segurança. Além 

de um grande risco para todos os frequentadores da escola - alunos, professores, 

funcionários - e seus familiares, significaria ainda uma exclusão para aqueles que 

apresentam alguma comorbidade.  

3290. Tenho dúvidas quanto algumas questões, por exemplo, nossas reuniões não são na 

escola e sim on-line. 

3291. Tenho dúvidas se realmente vamos estar preparados para voltar junto a 

comunidade esse ano, sinto insegura. 



3292. Tenho dúvidas sobre a eficácia do aprendizado via online. 

3293. Tenho filhas no ag2 da educação Infantil e no 2° ano do ensino fundamental além 

de ser funcionária e trabalhar na educação infantil, não acho que o ano letivo seja mais 

importante do que vidas, será que precisa mesmo colocar vidas em risco por 3 meses de 

aula? Pra minha filha de 2 anos acredito que o mais importante é brincar e isso está 

fazendo em casa, para a de 7 anos estamos assistindo todas as aulas online, fazendo as 

lições e Está se desenvolvendo muito bem, então não acho que tenha que cancelar o ano e 

sim oferecer um reforço para quem precisa. A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR!!! 

3294. Tenho filho na escola XXXX ,eu gosto muito da escola e mandarei meu filho se 

todas as normas forem cumpridas 

3295. Tenho grande preocupação com a saúde do Grupo Escola. Não tenho segurança 

nas falas dos governantes. Propor retorno sem vacina e sem testagem é no mínimo 

irresponsabilidade. 

3296. Tenho grande preocupação em mandar minha filha para escola nesse ano de 2020 

tudo ainda está muito em dúvidas o que está claro mesmo são os altos índices de 

contaminação e falta de leitos para nossa cidade. 

3297. Tenho insegurança na questão de segurança na volta das aulas, meu filho tem 5 

anos , acho difícil mante_ lo sempre de máscara e lembrar de lavar sempre as mãos, seria 

viável concluir o ano letivo 2021 , sem a vacina tenho receio de manda lo para a creche. 

3298. tenho mais preocupação do que duvidas,devido se tratar de uma criança em fase de 

creche,como proteger a criança dessa idade a nao sentar proximo dos amiguinhos e fazer 

com que ela fique de mascara o dia todo.sera que a criança vai ficar tranquila dentro de 

um ambiente onde sera limitada a se aproximar dos amiguinhos e entender que nao podera 

brincar no parquinho da escola. 

3299. Tenho medo da volta as aulas pois as crianças principalmente nessa faixa etária 

não sabem ou melhor não conseguem cumprir as regras para o retorno escolar acho que 

esse ano não deveria voltar pois estaria colocando em risco a vida dos nossos filhos e de 

outras pessoas como familiares , professores e funcionário , não me sinto segura em 

mandar minha filha nesse momento tão crítico que estamos vivendo . 

3300. Tenho medo de colocar as crianças pequenas em risco de morte por conta do 

Covid 19, pois os pequenos não conseguirão cumprir os protocolos. 

3301. Tenho medo de enviar nossos pequenos esse ano para a escola visando ainda não 

ser seguro a essa pandemia.porem meu filho está acompanhado todos os exercícios que a 

escola passou e ajudou com meio para isso desde apostila livros e chip. 

3302. Tenho medo de manda meu filho para a escola sem ter uma vacina contra o vírus 

que está circulando por ai ...se eu não manda meu filho pra a escola mais esse ano oque 

acontece ? 

3303. Tenho medo de manda minhas filhas esse ano, fico preocupada não sei até onde 

esse vírus 



3304. Tenho medo de mandar meu filho pra escola na situação que estamos no momento 

3305. Tenho medo de mandar meus filhos pra escola e não mandarei.  

3306. Tenho medo de meus filhos pegar a covid19 

3307. Tenho medo de que, por mais estavel que esteja essa pandemia, meu filho pegue 

esta doença... muito contato com outras crianças e não tem como controlar uma criança de 

3 anos...  

3308. Tenho medo de retornar com tanto a casos e mortes. Na Ed Infantil, as crianças até 

mesmo de 04 à 06 anos não tem hábitos de higiene consolidados, estão construindo. Vai 

ser muito difícil, pela faixa etária, mante--los dentro dos protocolos de seguranca. 

3309. Tenho medo dela ir para escola. Dela não usar as coisas do tipo máscaras, álcool. 

Etc... 

3310. Tenho medo do contágio de Covid  

3311. Tenho medo do contágio. 

3312. Tenho medo do meu filho volta pra escola e pega covid19.  

3313. Tenho medo e proucupacao de pegar covid na escola 

3314. tenho medo que as crianças possam pegar  

3315. Tenho medo que minhas filhas seja contaminada .e as aulas online aqui em casa 

está funcionando .... 

3316. Tenho medo que os protocolos não sejam seguidos. 

3317. Tenho medo que voltem as aulas este ano é meu filho não frequente porque não 

me sinto segura com esse vírus ativo ainda Porisso não sou a favor do retorno das aulas 

gostaria que a escola manda-se atividades para realizarmos em casa como folhinhas de 

atividades  

3318. Tenho muita dúvidas se o estado irá garantir o protocolo e proteção aos nosso 

adolescentes e Crianças. Nossa insegurança e muito grande. 

3319. Tenho muita preocupação com voltas aula fico meia e segura com minhas filhas 

pequena nessa crise com o volta as aula  

3320. Tenho muita preocupação em relação às aulas começar em Setembro, pois está 

tudo incerto sobre esse vírus!  

3321. Tenho muita preocupação!  



3322. Tenho muitas dúvidas e medo. 

3323. Tenho muitas dúvidas sobre como serão as adequações no calendário escolar e os 

desdobramentos desse tempo no histórico escolar dos alunos. 

3324. Tenho muitas dúvidas. 

3325. Tenho muito medo da minha filha voltar para a creche, só vou considerar a volta 

quando tiver uma vacina. Pois não acho justo uma criança de dois anos se submeter a isso.  

3326. Tenho muito medo do retorno as aulas. Tenho duas filhas que estão seguras em 

casa, tento ao máximo que estudem. Acho que poucos meses de retorno não faram 

diferença no ano letivo. O contágio seria maior se acontecer o retorno , tanto as crianças 

como aos professores, funcionários.  

3327. Tenho muito receio da volta pois muitas vezes as crianças mesmo sabendo se 

cuidar acabam se esquecendo  

3328. Tenho muito receio de enviar meu filho para a escola enquanto não houver vacina 

ou tratamento para Covid-19 

3329. Tenho muito receio pela vidas de nossas crianças, pois são vulneráveis e poderão 

ser vitimadas pelo covid 19. 

3330. Tenho preocupacao em estar tomando o devido cuidado e outros pais não,meu 

filho é consciente sobre o uso da máscara ,já não posso dizer sobre outras crianças como 

está sendo tratado sobre o assunto 

3331. Tenho preocupação em relação a saúde de cada criança. Sabemos do compromisso 

de cada profissional. Mas no momento não podemos colocar em risco a saúde de todos. 

Antes de mais anda a saúde vem primeiro lugar. Como vão cuidar ou controlar a higiene 

de cada criança? Como será feito o controle? Quem vai controlar? 

3332. Tenho preocupações de crianças que tem problemas respiratórios mesmo tomando 

as precauções 

3333. Tenho preocupações em crianças que tem problema respiratório.  

3334. Tenho preocupações em relação ao retorno, pois os alunos serão vetores da doença 

para seus familiares. Minhas filhas não retornarão este ano 

3335. Tenho problemas de saúde como vou retornar sabendo que posso ser contaminado! 

3336. Tenho que mandar meu filho para a escola caso as aulas voltem ? 

3337. Tenho receio de enviar minha filha, pois com certeza, a pandemia não terá passado 

e criança não tem noção de distanciamento, o contato físico é fundamental nessa faixa 

etária. 



3338. Tenho receio de me contaminar e passar a doença para os meus filhos que tem 

problemas respiratórios.  

3339. Tenho receio que alguns alunos não consiga acompanhar as atividades em ritmo 

acelerado para podermos concluir o ano letivo 

3340. Tenho receios pois crianças monitoradas em casa ,ainda sim não seguem o 

protocolo de segurança se nos pais não fica em cima , e a educação escolar fica defasado 

demais ,nos pais não conseguimos não temos o preparo de ensino de um professor.  

3341. Tenho segurança nas medidas de segurança apresentada aos pais pelo Whatsapp. 

Meus estarão seguro, confio e amo a equipe que sempre pensa no bem estar das crianças.  

3342. Tenho um filho asmático e me apavora a ideia de voltar as aulas e ele ter contato 

com o vírus.  

3343. Tenho um filho com deficiência e o currículo não foi adaptado para as 

necessidades dele ,mas entendo a dificuldade desse momento e sei que e pouco provável o 

retorno dele neste ano por ele não ter total noção de higiene . 

3344. TenhO um filho de 6 anos autista não verbal usa fralda não se comunica e estou 

muito preocupada em manda lo para 1 serie sendo que Ellen nem frequentou a escola 

neste ano letivo de 2020 não acho certo que ele vá para 1"série dessa maneira. 

3345. Tenho um filho na escola estadual 

3346. Tenho um pouco de medo de mandar minha filha pra escola 

3347. Tenho uma preocupação muito grande sobre a volta as aulas por conta do 

coronavirus . 

3348. Tenho várias dúvidas sobre todos os cuidados, sou mãe de 2 meninos que são 

pequenos e não sabe a importância do isolamento e da distância entre todos . São só 

crianças não vão fica longe dos colegas de sala , não sabe que não pode beija , abraça e até 

mesmo dividir brinquedos. É muito difícil pra todos mais acho que nesse momento o 

isolamento é preciso . Então não mandarei eles para creche , pois tenho medo . Meu filho 

de 2 anos já teve vários problemas respiratório quando mais novo e já até fico internado, 

foi um dos momentos mais difíceis que passamos graças a deus ele fico bem . Então não 

posso arriscar ele de novo . Espero que todos pense bem a respeito sobre tudo nesse 

momento tão difícil . 

3349. Tenho, dúvidas quanto as crianças pois as mesmas ficam resfriada e tem febre 

durante todo ano. Só quem convive com elas é que sabem e podem responder. Pois a parte 

mais envolvida são os monitores que convivem com elas em: banhos, brincadeiras, 

limpando seu nariz etc. O restante da educação não sabe o que é isso.  

3350. Ter orientações mais claras pelos sme sobre o retorno e falta de professores e 

especialistas que atuam na comissão de retorno , pois nesta comissão há apenas equipe do 

gabinete da sme. Preocupo-me bastante com as questão dos professores e monitores da 

educação infantil estarem em afastamento de saúde pública, o que dificulta o contato e 



interação com famílias e crianças e o pensar de atividades mitigadoras neste período e no 

planejamento de retorno , além dos prejuízos trabalhistas e financeiras por estarem neste 

afastamento, o ocorreu de forma árbitraria  

3351. Terá como concluir o ano letivo neste ano começando as aulas em setembro? 

3352. Terei a opção de não mandar o aluno caso volte esse ano? 

3353. Teremos assistência médica exclusiva para pais,professores ,funcionários e alunos 

?? 

3354. Teremos que repensar tudo, carga horária, conteúdos, reorganização do ano letivo 

e possibilidades reais e a necesssidade concreta de que o ano letivo de 2020 termine em 

2021.  

3355. Tivemos reunião mas não presenciais e ainda está muito dividido às opiniões 

vamos aguardar mais um pouco a opinião do pessoal da saúde! 

3356. Tô preocupada com a situação das escolas com o retorno! 

3357. Todas 

3358. Todas que se referem a retomada da educação diante da Covid19. 

3359. Todo mundo ao fala em escola estão esquecendo da perua escolar que vai um em 

cima do outro minha filha não volta por enquanto 

3360. Todo o foco deve estar voltado para a proteção à saúde das crianças e 

profissionais, no caso de um possível retorno.  

3361. Todos nós da educação temos muitas dúvidas e preocupações sobre o retorno as 

aulas presenciais. Para que este retorno seja minimamente seguro, tanto para os 

profissionais quanto para as crianças e suas famílias, ele deve ser realizado quando houver 

disponível uma vacina eficaz contra a Covid19. Devido as especificidades da educação 

infantil, o retorno em esquema de rodízio não atende às necessidades das crianças, visto 

que o trabalho pedagógico nessa faixa etária consiste em convivência, interação , 

experimentação e aprendizagem constantes, sendo portanto inviável a prática de 

distanciamento social, 

3362. Todos os alunos retornarão juntos ou aos poucos 

3363. Todos os pais de crianças pequenas sempre encontram alguém de fora, ou pq 

trabalha, parente ou amigos pois o isolamento não está rígido. As crianças serão um 

grande transmissor entre as famílias pois estão sempre no chão, levando tudo a boca entre 

elas, e vai aumentar e muito o deslocamento social entre os adultos  

3364. Todos os protocolos de volta às aulas que tenho visto falam sobre como "cuidar e 

proteger" as crianças. Não tem nada muito claro sobre os cuidados com os funcionários. O 



uso e fornecimento dos EPIs são extremamente necessários, mas não é só isso que 

precisamos para a nossa proteção. Precisaremos nos higienizar quando chegarmos na 

escola e na hora de irmos embora, como isso será feito? Quem vai nos orientar sobre os 

procedimentos? 

3365. Todos sabemos que o ensino publico nao é de qualidade e essa Pandemia veio pra 

confirmar isso, o despreparo dos professores onde muitos nem a materia explicam, passam 

os exercicios e os alunos tem que procurar videos para poder entender, um absurdo e falta 

de repeito com os alunos.Muitas materias sao passadas sem ao menos uma explicação e 

prazos curtos para entrega. Conclusão nao aprendem nada. 

3366. Todos serem contaminados  

3367. totalmente contra volta as aulas 2020. 

3368. Trabalhamos com crianças muito pequenas, mesmo voltando em número reduzido 

não podemos garantir distanciamento entre elas, pois nosso papel é educar e cuidar e as 

mesmas são dependentes dos adultos e amam a proximidade com coleguinhas e 

educadores, penso que será traumático, além de não poder ver nossas faces, pois 

estaremos de máscara. 

3369. Trabalho com agrupamento1/2, como cuidar de tantas crianças juntas e ao mesmo 

tempo protege-las e nos proteger? 

3370. Trabalho com bebes de 1.8 meses a 3 anos, por questões sanitárias e 

distanciamento, nao tem como retornar antes da vacina, nao tem como manter um 

distanciamento com crianças dessa faixa etária, sao bebês que trocam brinquedos umas 

com as outras , colocam na boca... 

3371. Trabalho com berçário,mas de uma maneira geral,n consigo visualizar a educação 

infantil seguindo os protocolos de distanciamento,,pois nestafaixa principalmente ,o 

toque,o compartilhamento de brinquedos,a socialização entre crianças e adultos, crianças e 

crianças é primordial para o desenvolvimento dos pequenos...A troca entre pares é 

essencial,portanto por maior q seja a preocupação da secretaria de Educação,n vejo como 

isso se daria na prática. 

3372. Trabalho com educação especial, tenho um bloco com 3 escolas da educação 

infantil. Sabendo do risco para todos, alunos e profissionais e também sobre o não 

regresso dos alunos da educação especial, por alguns terem a saúde frágil e os alunos DA, 

como usar máscaras??? 

3373. Trabalho com o primeiro ano, que corresponde ao trabalho inicial de alfabetização. 

Tenho apenas um aluno acessando a plataforma Google sala de aula. A escola em que 

trabalho ainda fez a ação de enviar materiais impressos às famílias das crianças. Contudo, 

educação, sobretudo na sua particularidade do momento de alfabetização, se faz na 

interação professor-aluno, com o profissional qualificado para tanto (o professor). O que 

está acontecendo nas casas das crianças pode ser tudo, mas não alfabetização no modo 

como eu acredito - e que é possível de se concretizar. Dar continuidade ao ano letivo para 

findar em 2020 é fechar os olhos para a realidade que temos na rede pública de 



Campinas.... E fará com que lidemos com as consequências dessa pandemia por ainda 

mais tempo, no que diz respeito à educação. Voltar em setembro é precipitado, vide países 

que retomaram comércio e escolas e que terão que fechar novamente. É mais saudável 

para todos, até mesmo psicologicamente falando, nos darmos conta de que esse ano não é 

possível voltar e despender nossas energias num plano a longo prazo, isto é, para o 

recomeço em 2021. 

3374. Trabalho em escola e acredito q não é viável o retorno uma vez q os alunos no 

bairro onde moram vão a festas, saem na rua e ficam aglomerados, não usam máscaras e 

na escola podem contaminar os professores e funcionários . Além do mais as faxineiras da 

escola não darão conta de desinfetar os ambientes, muitas vezes elas nem limpam nem os 

lugares sujos imagine se vão desinfetar as coisas...... 

3375. Trabalho em escola infantil com bebês e não consigo ver como aplicar os cuidados 

para não co trair o covid 19 com bebês. Como por máscaras em bebês? Como fazê-los 

manter distância um dos outros? Como não pegá- Los no colo quando choram? Como 

pedir para que eles coloquem as mãos no rosto ao tossir e espirrar? 

3376. Trabalho em escola também sei o quanto é difícil e o quanto pode se espalhar caso 

venha voltar ainda este ano. 

3377. Trabalho na educação infantil e é por ela que respondo. Considerando o atual 

cenário do município, com relação à pandemia, bem como à tentativa frustrada de retorno 

do comércio que culminou no aumento substancial de casos e também de óbitos, é 

extremamente inviável retornarmos, especialmente, na educação infantil, vez que 

conforme palavras da própria secretária da educação, é uma etapa peculiar onde existe 

muito contato. Quais serão as propostas de trabalho que deveremos desenvolver? Alguma 

que vá contra os documentos oficiais da rede, que defendem o brincar na educação 

infantil??? Pois, as crianças deverão estar a 1,5m de distância (o que eu, particularmente, 

nem sei como mediar, considerando que também deverei estar a essa distância de cada 

uma), não poderão utilizar brinquedos de uso coletivo, nem tampouco o parque. Enfim, o 

que esperam da educação infantil nesse contexto? Querem que abandonemos nossa 

identidade, enquanto primeira etapa da educação básica - que tem suas próprias 

características e especificidades, e nos tornemos a etapa preparatória para o ensino 

fundamental? Como será esse retorno? Crianças enfileiradas em carteiras? Sinceramente, 

esse retorno precoce nos remete a um desencontro com o que já alcançamos para a 

educação infantil em nosso município e nos leva ao retrocesso, aos primórdios de uma 

árdua luta que é o reconhecimento de nosso trabalho, da identidade dessa etapa da 

educação. Finalizo, reafirmando que é lamentável uma postura como a que pretende ser 

adorada em nosso município!!!!  

3378. Trabalho na Educação Infantil e não consigo visualizar o retorno das crianças 

pequenas, vendo que não conseguirão manter o distanciamento necessário. No dia a dia 

compartilham brinquedos, locais coletivos como: horário de sono, banheiros, parques. 

3379. Trabalho num bloco de 3 escolas, não vejo como falar em volta as aulas 

presenciais com notícias constantes de mortes e infectados aqui na cidade. 



3380. Trabalho também com educação infantil e sei que é impossível evitar a 

transmissão do vírus em sua totalidade. Para provar, basta observar surtos de viroses em 

escolas. Por mais que cuidados sejam tomados, é impossível garantir que pessoas não 

serão infectadas.  

3381. Transmissão do vírus e a higiene local 

3382. Transporte de funcionários e alunos, acredito que o transporte público é um grande 

foco de transmissão da doença. Como garantir a NÃO contaminação de crianças e 

funcionários.  

3383. Trasmicao  

3384. Tudo ainda não tenho certeza  

3385. Tudo é muito incerto, não acredito em distanciamento na Educação infantil, por 

mais que reforcemos a importância do mesmo, as crianças estão distantes dos amigos 

desde março e nem poderão usufruir de tudo que era oferecidos a elas. Novos tempos, os 

desafios que se põem são grandes.  

3386. Tudo vai ficar bem�� 

3387. última resposta baseado no ensino do maternal não houve "perda" de ensino e no 

desenvolvimento. 

3388. Um criança de 5 anos não esta preparada para ficar 1,30 m longe de seus colegas. 

E passar 4 ou 5 horas de máscara. 

3389. Um número relevante de alunos não possuem celulares, computadores ou 

similares. Entre os que possuem, os aparelhos , na sua maioria, não comportam as 

plataformas e aplicativos. 

3390. Um retorno agora geraria uma situação preocupante. O risco ainda é muito grande. 

O protocolo de segurança sanitária não nos dá garantias de proteção nesse momento. 

3391. Um retorno sem as crianças estarem vacinadas seria uma imprudência. 

3392. Um virus desconhecido tenho muinta insegurança,em relação a volta as aulas em 

setembro. 

3393. Uma coisa que achei errada sobre essas aulas por celular até pq nós pais não 

termos diploma pra professora então de onde vão ter explicações.. 

3394. Uma criança menor de 10 dificilmente cumprirá corretamente as recomendações 

sanitárias,sendo assim é impossível o retorno as aulas enquanto essa pandemia existir. 

3395. Uma das minhas preocupações é a volta das crianças esse momento que ainda não 

estamos com os casos controlados, os casos estão cada vez se agravando, casos de mortes 

subindo... Não é viável ainda a volta das aulas, sendo que é impossível explicar para uma 



criança, principalmente do agrupamento I, que elas não poderão levar as mãos nas 

mucosas, não poderão chegar perto e ter contato com os colegas, aliás, crianças levam 

tudo na boca e relam em tudo. Essas crianças irão facilmente se contaminar e levar o vírus 

para outras pessoas, idosos, grupos de risco, enfim. Na minha opinião, deve ser ter um 

plano de combate ao covid-19 realmente eficiente, para ter os casos controlados e assim, 

poder pensar em voltar às aulas. Obrigada!!! 

3396. Uma das minhas preocupações, é se esse ano não tiver aula, se agente passa direto 

ou em 2021 vai ser repetido a série q estava nesse ano 

3397. Uma escola é um ambiente de interação, afetividades , sem falar que não se tem 

profissionais necessário para garantir que todas as exigências sejam cumpridas . 

3398. Uma junção 2020/2021 creio que seria muito melhor aproveitada. Os alunos 

poderão lembrar um pouco daquilo que já viram em 2020 prosseguindo para coisas novas 

e já continuando com o conteúdo de uma nova etapa/série. Creio que seria um 

aprendizado aproveitado de melhor forma. 

3399. Uma professora para uma sala com 30 alunos, não da conta se mante-los seguindo 

o protocolo. 

3400. Uma vez que os parques e áreas livres estarão fechadas, as atividades serão apenas 

em sala de aula? 

3401. Uma vez que sabemos que as crianças poderiam levar o vírus para casa e 

contaminar os pais e avós sendo ou não grupo de risco, e o que é muito pouco divulgado 

são as sequelas deixadas pelo contágio do COVID.  

3402. Única preocupacão e a saúde do meu filho 

3403. Uso de EPIs ( se os profissionais da saúde que são treinados estão se 

contaminando, imaginem nós!), Revezamento na turma, crianças doentes (respaldo da 

prefeitura qto a "barrar" a entrada ou mandar pra casa, qdo alguns pais se recusarem), 

distanciamento das crianças (algumas crianças são agitadas por natureza, será um trabalho 

exaustivo de "controle" para uso da máscara, protocolo de higiene e distância. Como fica 

o trabalho pedagógico, se o tempo dispensado será de atenção à estes detalhes?). É 

realmente necessário voltar pra escola e frequentar uma vez por semana, sem parque, sem 

brincadeira coletiva? 

3404. uso de mascara e higiene e contato físico  

3405. Uso de máscaras e higiene 

3406. Uso dos espaços e materiais na escola. 

3407. vai aprender... 

3408. Vai ter cabine de desinfecção nas entradas das escolas,o que fazer com crianças 



com febre se os pais não puderem buscar ? 

3409. Vai ter que repor aula? 

3410. Vai ter rodas precauções para todos alunos e funcionários pois Campinas está na 

área crítica... 

3411. Vai voltar às aglomerações,tenho pessoa de risco em casa 

3412. Vale o risco? 

3413. Vamos colocar as crianças por 4 meses em perigo? Perde se o ano e conserva se a 

vida!! 

3414. Vamos conseguir ter controle a este vírus, mesmo após a vacina ? 

3415. Vamos ficar em casa até está epidemia passar se Deus quizer e ele quer mais 

também vamos cumprir com nossas obrigação os estudos �� 

3416. Vamos focar no bem estar psicólogico e físico das crianças e familiares. Vamos 

focar em sobreviver no momento e depois de controlada a situação, correr atrás de corrigir 

o déficit intelectual. 

3417. Vamos supor que vamos repetir este ano, as notas das lições online vão contar para 

o próximo ano?? 

3418. Vamos ter que ir nos adaptando com essa situação e torcer pra que tudo dê certo! 

3419. Vcs acham q esse ano as aulas devem voltar???  

3420. Vcs perguntam sobre a volta seguindo os protocolos mas,não colocam os 

protocolos!!!! É preciso estar claro quais serão, e se todas as escolas tem condições de 

cumprir! 

3421. Vcs perguntam sobre desconsiderar o ano letivo de 2020,e os pais de escola 

particular???Vão poder fazer o ano que vem novamente sem custo? 

3422. Vejo com grande preocupação o retorno das atividades presenciais com a 

orientação da SME de não exploração das áreas externas da escola (parques e afins), 

contrariando as orientações dos acadêmicos da educação que têm feito lives e sugerindo a 

exploração das áreas externas o máximo possível, como um caminho possível. E ainda, o 

distanciamento social não existirá. Os EPIs tornarão o acolhimento frio, os dispensaram 

com álcool podem gerar acidentes com as crianças, além do risco de tornar o ambiente 

escolar em hospitalar. Também me preocupa os critérios que serão adotados para definir 

as crianças atendidas, o rodízio, a alimentação na escola, o alto risco de contaminação. 

3423. Vejo com muita preocupação esse retorno com as crianças, pois o retorno tem que 

haver segurança para ambas as partes: crianças e os funcionários da escola. Coisa que 



sabemos que não será possível em sua integralidade. 

3424. Vejo que nesse momento os professores estão fazendo o melhor que podem para 

ajudar os alunos e os pais alguns estão um pouco perdidos pois não sabem como ensinar 

os filhos em casa (isso para os que estão tendo atividade em casa), na minha opinião esse 

ano letivo está perdido infelizmente. 

3425. VEJO uma preocupação por conta das famílias que trabalham em relação à onde 

"deixar" os filhos... mas essa não é a função da escola/creche . 

3426. Ver se cada aluno ou professor está com a saúde ok para poder voltar às aulas. 

3427. Vírus ainda circula e pode contaminar as crianças e funcionários. E a readaptação 

das crianças depois de meses em casa,sera dificil e bem complicado,para elas e familiares 

também. 

3428. Volta as aulas  

3429. Volta as aulas e contaminar minha filha, tem varias pessoas d grupo d risco em 

casa e medo por ela tbm 

3430. Volta presencial segura, somente após vacina!  

3431. Voltando as aulas muitos serão contaminados pelo vírus  

3432. voltando às aulas nois nos sabemos que as crianças não vão ter essa preocupação 

com o uso de máscaras e nem com o uso de álcool em gel pois vejo aqui em casa como já 

é difícil imagina na escola eu não concordo das aulas voltarem mais esse ano pois vamos 

estar expondo nossas crianças ao viros da covid e ainda tamb os professores pois sabemos 

e vemos nas notícias que as coisas não andam bem eu não vou mandar minha filha pra 

escola pois preciso zelar pela vida dela e é de todas as outras pessoas assim como em geral  

3433. Voltando as aulas os alunos terão todas as condições de higiene e cuidado!? 

3434. Voltar ao ambiente escolar nesse momento onde ainda é vital manter padrões de 

biossegurança não seria desnecessário ou até mesmo traumatizante para as crianças? 

3435. Voltar as aulas com a Cidade na faixa vermelha!  

3436. Voltar às aulas é colocar todos os envolvidos na escola em risco. 

3437. Voltar as aulas e eu ter q levar para crexe se nao tiver uma conclusao se continuar 

tudo na mesma acho q nao vou levar tenho medo 

3438. Voltar as aulas em meio está calamidade pública é colocar em risco a vida das 

crianças e todos os profissionais envolvidos para que este retorno aconteça. Desumano. 



3439. Voltar as crianças sem ter um remédio eficaz e uma vacina. É um erro enorme. 

3440. Voltar com parte dos alunos presenciais e os outros com aulas online não é o 

caminho, um dia ou dois que vc for para a escola pode levar a doença para casa. Triste, 

mas real. Estamos na mesma tempestade e no mesmo mar, mas as embarcações são 

diversas. Vamos dar apoio para as famílias e voltar em segurança!!!!  

3441. Voltar em 2021,como se fosse o ano letivo de 2020.assim as crianças se adquiriam 

novamente e não perderiam nada 

3442. Voltar em Setembro e prejudicar a saúde de nossos filhos 

3443. Voltar em Setembro é um risco para nossas crianças. 

3444. Vou de transporte escolar e meu colégio tem muitos alunos, acho que o contágio 

vai ser acelerado se tivermos aulas presenciais.  

 

 


