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ESPECIAL VOLTA ÀS AULAS

Para o diretor do Colégio 
Dom Hermeto, Gildor Spen-
gler Scherer, no ano letivo de 
2021, os pais e alunos podem 
esperar um ano de desafios e 
superação no aspecto pedagó-
gico e estrutural. Haverá im-
plementação de oficinas peda-
gógicas de reforço em todos os 
níveis, a fim de sanar lacunas 
existentes e adequação de es-
paços e ambientes. Atualmen-
te a escola tem 435 matrículas 
efetivadas.

As aulas iniciam de forma 
híbrida, com participação pre-
sencial de aproximadamente 
95% dos alunos. “Para a Edu-
cação Infantil e séries iniciais 
as aulas presenciais são em 
turno normal. Já, do 6º Ensino 
Fundamental ao Ensino Mé-
dio, as aulas no turno da manhã 
acontecem de forma presencial 
e as do turno da tarde de for-
ma remota”. Gildor explica 
que isso acontece porque essas 
turmas têm 28 e 33 horas se-
manais respectivamente, pois 
possuem complementação no 
turno inverso. São essas aulas 
que acontecem de modo remo-
to.

De acordo com o diretor, a 
formação pedagógica e inves-
timento são permanentes, por 
se tratar de um ano de muitas 
oscilações e ‘novidades’. “O 
discernimento, a análise con-
junta e a tomada de decisões 
visam sempre o melhor para 
toda comunidade escolar: pro-
fessores, educandos e famílias 
hermetanas. O cuidado com a 
saúde de todos é a nossa maior 
preocupação”. 

Os investimentos na área 
de higienização, sanitização e 
distanciamento pesam no or-
çamento da escola, segundo 
Gildor, assim como a reestru-
turação de ambiente em salas 

A Setrem, com 1.700 alunos ma-
triculados – da Educação Infantil ao 
Ensino Superior –,  iniciou as aulas 
no dia 10 na Educação Infantil e na 
última segunda-feira, 22, nos ensi-
nos Fundamental, Médio, Cursos 
Técnicos e Superior. De acordo com 
o diretor geral, Sandro Ergang, as es-
colas estão preparadas desde novem-
bro de 2020, quando foi autorizada a 
volta de alguns níveis de ensino. 

Conforme Ergang algumas pe-
quenas modificações foram necessá-
rias em relação ao ano passado. “Nós 
sempre tivemos uma preocupação 
muito grande com a segurança dos 
nossos estudantes, especialmente 
das crianças”. 

A flexibilização por parte do go-
verno do Estado retirando a limitação 
de 50% da turma e mantendo apenas 
o espaço de 1,5m entre as classes 
permitiu à Setrem receber todos os 
alunos de forma presencial. “Foram 
necessários alguns remanejamentos, 
mas o Campus nos proporciona essa 
distribuição mais balanceada de for-
ma que conseguimos acomodar to-
das as turmas, não sendo necessário 
fazer o escalonamento”, explica.

Ergang diz que o tipo de esca-
lonamento feito na Setrem é apenas 
em uma ou outra turma da Educação 
Infantil, onde as turmas foram divi-
didas em duas. “Conseguimos fazer 
essa divisão contratando mais profis-
sionais e assim atender a expectativa 
das famílias com o retorno  na forma 
presencial”, diz. 

Sandro ressalta que neste mo-
mento o que mais traz alento é ver e 
ouvir das crianças a alegria desse re-
torno. “Outra alegria é o retorno ex-
pressivo dos alunos.  Mais de  98% 
voltaram para a sala de aula”, revela 
o diretor.

Sobre a segurança dos alunos 
no ambiente escolar, Sandro destaca 
que as crianças estão em um ambien-
te muito mais seguro quando elas es-
tão numa escola. “O protocolo que 
as escolas precisam seguir é de al-

Depois de quase um ano da 
interrupção das aulas presenciais 
devido à pandemia, estudantes 
estão retornando às aulas presen-
ciais. Nas duas principais escolas 
da rede privada de Três de Maio 
– Setrem e Colégio Dom Hermeto 
–, as atividades em sala de aula 
já estão ocorrendo. Para isso, 
foram feitos muitos investimentos 
nas instituições – tanto no espaço 
físico, quanto de pessoal – para 
que as aulas aconteçam com toda 
a segurança, seguindo os protoco-
los sanitários devido à pandemia 
de Covid-19. E o resultado reflete 
no alto índice de estudantes que 
retornaram às aulas presenciais: 
95% no Colégio Dom Hermeto e 
98% na Setrem.  As escolas tam-
bém oferecem o ensino híbrido, 
onde os alunos podem acom-
panhar as aulas em tempo real 
através da internet.  

Já na rede municipal, o início 
do ano letivo se dará a partir de 
segunda-feira, 1º de março, nas 
escolas de Três de Maio. E, nas es-
colas estaduais, o retorno no mo-
delo híbrido de ensino irá ocorrer 
de forma escalonada, nos dias 8 e 
15, dependendo das séries.  

O certo é que esse início está 
sendo bem diferente dos anos ante-
riores. O uso da máscara, o álcool 
gel e o distanciamento passam a 
fazer parte da rotina escolar, além 
do receio e da insegurança de mui-
tas famílias – com filhos em idade 
escolar – quanto a mandar ou não 
para as aulas presenciais.

Para ajudar os pais a tomar 
esta decisão, o Jornal Semanal 
conversou com autoridades da 
área da saúde, como o pediatra 
Sandro Dummel, o pneumologis-
ta Jean Zanette e a psicóloga Ca-
rina Mayer Mirowski, que foram 
unânimes em ressaltar a impor-
tância do retorno das crianças e 
adolescentes ao ambiente escolar, 
aqueles que seguem os protocolos 
sanitários.

Em meio às incertezas, aulas iniciam em Três de Maio

Com segurança no ambiente escolar, mais de 95% dos alunos da rede 
particular retornam às aulas presenciais

Estudantes da rede particular já retornaram às aulas. Nas escolas públicas, retorno será de forma remota a partir da próxima segunda-feira

tíssimo nível de segurança. Nem em 
algumas unidades de saúde é exigido 
tanto quanto das escolas. Por isso eu 
tenho a plena convicção de que se 
houver algum tipo de agravamento 
da situação, ela não se deu na escola, 
se deu fora dela”, enfatiza.

Para aquelas famílias optaram 
pelo ensino remoto, os alunos acom-
panham as aulas em tempo real. “No 
ano passado fizemos um investimen-
to em equipamentos para que o aluno 
possa assistir de casa a mesma aula 
que o professor está dando para os 
colegas que estão na escola, inclusive 
com possibilidade de interação entre 
os alunos de forma remota dentro da 
sala. Foi um investimento de mais R$ 
300 mil, com alguns parceiros que a 
escola tem”, revela.

Além de atender a todos presen-
cialmente, a escola dá condição de 
que os alunos tenham a possibilidade 
do ensino híbrido, presencial e remo-
ta ao mesmo tempo.

Ensino Superior
Já, com relação ao Ensino Supe-

rior, Ergang afirma que é outra reali-
dade. “O decreto suspendendo todas 
as atividades a partir das 20 horas 
cerceou a nossa capacidade de atuar 
no ensino noturno. Eu acho que foge 
totalmente da compreensão, porque a 
mesma escola que opera de dia, não 
pode operar a noite. Isso não faz ne-
nhum sentido” diz o diretor, indigna-
do com a situação.   

maiores para atender as turmas 
de modo presencial. “Com o 
aumento significativo em nú-
mero de alunos e os cuidados 
redobrados com os protoco-
los passa a ser exigida maior 
quantidade de colaboradores 
à disposição da comunidade 
escolar”.

O diretor explica, que com 
a reestruturação de ambientes 
escolares (mini auditório, sala 
de dança, sala de robótica, la-
boratório de informática, etc.) 
e delimitação de matrículas 
por turma, a escola consegue 
atender a todos de forma pre-
sencial, não sendo necessário 
fazer o escalonamento de alu-
nos. “A relação entre família 
e escola, neste momento se 
torna singular, pois o interesse 
mútuo somente será atingido 
se tiver clareza nas ações. A 
vida escolar necessita voltar 
ao ‘normal’, nossas crianças 
e adolescentes precisam das 
interações, das trocas, mas de-
vemos ter o cuidado extremo 
que tudo aconteça de maneira, 
tranquila, segura e organizada. 
Neste momento em que não 
podemos afastar o risco, mas 
devemos minimizá-lo ao má-
ximo”, conclui o diretor Gildor 
Spengler Scherer.

Diretor geral da Setrem, 
Sandro Ergang

Diretor do Colégio Dom 
Hermeto, Gildor Spengler 
Scherer
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Para falar sobre a saúde mental 
das crianças e adolescentes, que foi 
bastante afetada pelo longo período de 
restrições; isolamento social e longe 
do ambiente escolar, o jornal Semanal 
entrevistou a psicóloga Carina Mayer 
Mirowski. Ela aborda ainda a impor-
tância dos pais neste momento de volta 
às aulas presenciais e quais os sinais 
de alerta para buscar ajuda em atendi-
mento especializado. 

Saúde mental de crianças 
e adolescentes longe 
da sala de aula

Carina destaca que o ano de 2020 foi um 
ano muito desafiador para todos. Além da 
mudança de rotina e novos hábitos, afetou 
também outros setores como saúde, educa-
ção, organização financeira, entre outros. A 
psicóloga diz que os reais impactos sofridos 
pela pandemia ainda são desconhecidos por-
que o momento ainda está sendo vivenciado 
de forma adaptativa. 

Dados de um resumo de políticas sobre 
a pandemia emitido pela ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) no ano passado, 
mostraram que houve significativo aumento 
do sofrimento psicológico durante a pande-
mia. Tristeza pela perda de entes queridos, 
choque pela perda de emprego, isolamento e 
restrições de movimento, dinâmica familiar 
difícil, incerteza e medo pelo futuro. Segun-
do a ONU, as pessoas que mais precisam de 
ajuda são os profissionais de saúde, idosos, 
adolescentes, jovens e aqueles com condi-
ções de saúde mental preexistentes, além 
dos envolvidos em conflitos e crises. 

“As dificuldades emocionais de crianças 
e adolescentes são exacerbadas pelo estresse 
familiar, isolamento social, interrupção 
da educação e incerteza sobre o futuro. O 
retorno às aulas presenciais de crianças e 
adolescentes trouxe para pais a incerteza de 

vivenciar esse momento de forma natural, 
pois muitas coisas trouxeram uma inade-
quação em sua rotina e consequentemente 
transmitem uma insegurança para os filhos 
que retornam a esse convívio social tão 
importante para o desenvolvimento”, diz. 

Conforme a psicóloga, o distanciamento 
social também trouxe grandes prejuízos 
às crianças e adolescentes que demandam 
atendimentos especializados, principalmente 
aquelas com Transtorno do Espectro do Au-
tismo (TEA) que em sua maioria já possuem 
um prejuízo significativo de comunicação e 
interações sociais, pois além da necessidade 
de socialização por parte desses grupos, a 
estimulação necessária não foi possível para 
muitos durante esse período. “Portanto, pais 
que acompanham os mesmos, agora com 
a retomada das aulas presenciais precisam 
lidar também com o medo e a angústia da 
readaptação do filho no contexto social e 
escolar”, orienta. 

Pais podem preparar os filhos 
psicologicamente para o 
retorno às aulas presenciais

A psicóloga explica que os pais podem 
auxiliar nesse momento de retomada das 
aulas presenciais, estabelecendo novamente 
uma rotina diária para auxiliar a criança ou 
adolescente a se organizar. “O compartilha-
mento e socialização é fundamental para 
crianças e adolescentes em sua estrutura psí-
quica, pois fornece trocas fundamentais para 
o aprendizado em diferentes áreas como 
atenção, cognição, assim como construção 
de relacionamentos e habilidades básicas 
sociais. No contexto que nos encontramos 
com limitações de relações é importante que 
os pais forneçam um espaço seguro para que 
a criança ou adolescente possa se expres-
sar, falar sobre si e compartilhar coisas 
que deseja, minimizando esse impacto dos 
encontros sociais restritos nesse período, 
isso também contribuirá para momentos de 
controle de ansiedade gerada pelo mesmo 
fator”, justifica. 

Carina lembra que educar e ensinar a 

criança ou adolescente sobre os sentimen-
tos que está vivenciando nesse momento 
também é um auxílio muito eficaz para 
diminuição de ansiedade frente as situações 
que surgirem. Os pais podem buscar leituras 
e até mesmo auxílio psicológico para isso. 

A importância de controlar a 
ansiedade de pais e filhos

Ansiedade, medo, insegurança, desre-
gulação emocional são algumas demandas 
que crianças e adolescentes vivenciarão 
nesse momento de retorno ao convívio 
social e educacional tomado de cuidados e 
restrições. “A dificuldade em (re)estabelecer 
vínculos através das restrições e cuidados 
também é algo notável em ambientes escola-
res, visto que os mesmos precisam compre-
ender e retomar dia a dia a importância do 
distanciamento social neste momento”. 

Conforme a psicóloga, pesquisas mos-
traram uma alteração do sono de crianças e 
adolescentes neste momento, pois o período 
sem as aulas presenciais permitiu uma orga-
nização diferenciada, ou até a falta dela em 
ambientes domésticos, o que proporcionou 
que essa faixa etária opte em dormir mais 
tarde que o habitual. “A rotina faz parte da 
vida de crianças e adolescentes, e quando 
ela é alterada por algum fator, pode gerar 
sentimentos de desconfortos ocasionando 
momentos de tristeza, raiva e angústia”. 

A psicóloga reforça a importância de 
momentos em família, com a prática de 
alguma atividade física que seja prazerosa 
para todos, como mais um método que pode 
ajudar na diminuição da ansiedade. Jogos e 
brincadeiras também são fundamentais para 
o desenvolvimento infantil. Também é im-
portante a participação dos pais na vida es-
colar, oferecendo um ambiente seguro para 
que a criança ou adolescente possa desen-
volver esse novo ciclo saudável. “Um sinal 
de alerta para os pais é quando os sintomas 
citados anteriormente estejam acarretando 
prejuízos em mais de uma área na vida dessa 
criança ou adolescente, então é fundamental 
que procurem um profissional para fornecer 
um auxílio mais adequado”. 

Aumento na procura 
por atendimento

Após as medidas de restrições mais rígi-
das que passamos no último ano, a psicóloga 
revela que houve um aumento na procura 
de atendimento psicológico para crianças e 
adolescentes, pois a demanda agora torna-se 
familiar e não somente restrita a crianças 
e adolescentes. “As principais demandas 
apresentadas são ansiedade, sintomas de-
pressivos, dificuldades emocionais, compor-
tamentais e também agora, com o retorno 
das demandas escolares, identificam-se 
características de déficits intelectuais, o que 
precisa nesse momento um sinal de atenção 
para pais e professores para ser identificado 
e reavaliado”. 

Atenção para comportamentos 
fora do habitual

Carina ressalta que quando a criança ou 
adolescente começa a demonstrar com-
portamentos fora do habitual, como raiva, 
irritação, choro intenso, isolamento, apego 
inseguro, a família deve ficar atenta e buscar 
ajuda. “A psicoterapia é um grande supor-
te no auxílio da família para um melhor 
manejo. Trabalha não somente focada no 
indivíduo, mas em todo o seu contexto 
familiar e social, auxiliando os pais a definir 
problemas, a aumentar os comportamen-
tos desejáveis de seus filhos, associando o 
comportamento da criança às consequências 
parentais: controle da contingência auxilian-
do também a lidar com os comportamentos 
indesejáveis de seus filhos”, finaliza. 

ESPECIAL VOLTA ÀS AULAS

“As dificuldades emocionais de crianças e adolescentes 
são exacerbadas pelo estresse familiar, isolamento social, 
interrupção do convívio escolar e incerteza sobre o futuro”
Afirmação é da psicóloga Carina Mayer Mirowski. Ela também ressalta que a saúde mental de crianças e 
adolescentes foi afetada pelo longo tempo longe do ambiente escolar

Carina Mayer Mirowski é psicóloga, pós-
graduada em Justiça Restaurativa e Mediação, 
pós-graduanda em Educação Especial Inclusiva 
e Transtorno do Espectro Autista e mestranda 
em Psicologia. Atende no Centro Clínico Viva a 
Vida, em Três de Maio

DIVULGAÇÃO
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ESPECIAL VOLTA ÀS AULAS

O que os pais ou responsáveis devem levar em 
conta em relação à saúde na hora de mandar seu 
filho (ou filhos) para a escola no ano letivo de 
2021, em meio à pandemia de Covid-19?

O planejamento visando o retorno de volta às aulas en-
volve diversos setores e ações, que deverão atender aspectos 
específicos de cada escola, e adaptadas ao momento epide-
miológico da pandemia. De um modo geral as orientações 
são:

– Pais e professores devem manter-se informados sobre a 
Covid-19, através de fontes confiáveis (evitar fake news).

– Crianças e profissionais da educação, se doentes, não 
devem frequentar a escola. Professores e alunos do gru-
po de risco devem permanecer em casa (com garantia de 
acesso remoto ao ensino). A escola só deve receber pessoas 
assintomáticas, devendo ser questionado na entrada sobre a 
presença de sintomas.

– A escola deve oferecer condições para higienização 
das mãos, recintos e superfícies e exigir o uso de máscaras 
(inclusive na Educação Infantil, a partir de 2 anos).

– A escola deve ter ambientes arejados, com abertura de 
janelas. Estimular atividades ao ar livre.

– Cabe à escola evitar aglomerações e observar o distan-
ciamento social em todos os ambientes.

– A escola deve fornecer ensino híbrido (presencial e 
remoto).

– A escola deve promover educação continuada em 
relação à Covid-19.

– Durante as refeições na escola, os estudantes devem se 
manter afastados, e de preferência os alimentos consumidos 
em sala de aula, evitando o sistema self-service.

– Sinalizar a escola com cartazes de orientações e indica-
ção de fluxo de pessoas.

– Em relação ao transporte escolar, as regras devem ser 
seguidas (uso de máscaras, higienização de mãos e veículos, 
disponibilidade de álcool gel, espaçamento de usuários).

– Evitar aglomerações (jogos, competições, festas, reuni-
ões, comemorações...).

Na sua avaliação, como médico pediatra, as 

‘O fechamento das escolas provocou 
mudança de hábitos, com piora significativa  

na qualidade de vida das crianças...’ 
Sandro Dummel, médico pediatra. Atende na Clínica SASmed, 

Hospital São Vicente de Paulo, ambos em Três de Maio 
e no Hospital Vida & Saúde, em Santa Rosa

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Volta às aulas presenciais ‘é de extrema 
importância para a saúde das crianças 
e adolescentes’, afirma médico pediatra

me inflamatória multissistêmica. Na União Europeia, menos 
de 5% dos casos são entre crianças e adolescentes, e o risco 
de hospitalização e os óbitos são muito baixos. De acordo 
com a OMS/Unicef não está totalmente compreendido até 
que ponto as crianças contribuem para a transmissão do 
Sars-CoV-2. A experiência em escolas de países europeus e 
EUA, mostram baixos índices de infecção e complicações 
tanto nos alunos como na comunidade.

Neste período de pandemia, houve um aumen-
to de atendimentos em seu consultório no que se 
refere às crianças e adolescentes com casos de 
ansiedade, aumento no peso corporal ou outros 
sintomas decorrentes desse longo período em casa?

No consultório, no dia a dia, houve aumentos dos casos 
de transtorno alimentar (obesidade, falta de apetite), insônia, 
crises de ansiedade e depressão, além de alterações de 
comportamento (como medos excessivos, voltar a urinar na 
cama ou pedir para dormir com os pais).

O pediatra ressalta que os dados e orientações apresen-
tados são baseados em diretrizes da Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP), OMS/Unicef e Ministério da Saúde e 
podem ser modificados de acordo com a situação epidemio-
lógica do momento, ou devido a novos estudos científicos.

O Jornal Semanal conversou com o médico pe-
diatra, especialista em Terapia Intensiva Pediátrica, 
Sandro Dummel sobre a volta às aulas presenciais 
que estão ocorrendo depois de quase um ano. 
Ele destacou a importância deste retorno para as 
crianças, os cuidados que devem ser tomados e as 
consequências do longo período longe das salas de 
aula. Para o pediatra, as três esferas de governo – 
municipal, estadual e federal –  deveriam trabalhar 

de forma harmônica para possibilitar a reabertura 
das escolas com segurança, o mais breve possível, 
uma vez que tiveram quase um ano para fazer as 
adequações necessárias. “As escolas devem ser as 
últimas a fechar e as primeiras a reabrir”, reitera 
o médico pediatra Sandro Dummel, que atende no 
Hospital São Vicente de Paulo e na Clínica SAS-
med, ambos em Três de Maio e no Hospital Vida & 
Saúde, em Santa Rosa.

crianças e adolescentes devem voltar à aula pre-
sencial? Por quê?

Sim. O retorno às aulas presenciais em um ambiente 
seguro é de extrema importância para a saúde de crianças e 
adolescentes (para isso há as exigências estruturais, higiêni-
cas, sanitárias e comportamentais nas escolas). Em janeiro 
de 2021 a Unicef publicou carta aberta aos prefeitos eleitos 
para que priorizem a reabertura segura das escolas, desta-
cando a evasão escolar, reforçando a importância da escola 
na formação de cidadãos, na proteção contra a violência e 
na segurança alimentar. Reitera que AS ESCOLAS DE-
VEM SER AS ÚLTIMAS A FECHAR E 
AS PRIMEIRAS A REABRIR.

Qual a recomendação para crianças com doen-
ças crônicas?

As crianças e profissionais da escola, que são do grupo 
de risco, como os portadores de doença crônica, devem ser 
afastados da escola, ou ser avaliados pelo seu médico para 
liberação, se necessário.

Qual o impacto do isolamento na saúde das 
crianças e adolescentes?

Desde o início da pandemia tem se observado aumentos 
de transtornos mentais e de desenvolvimento. Os efeitos do 
estresse e da violência nas crianças estão afetando a saúde 
individual, familiar e pública. Os efeitos negativos na saúde 
mental e na escolarização, irão afetar a capacidade de traba-
lho futuramente, com piora de índices econômicos e sociais 
a longo prazo. O fechamento das escolas provocou mudan-
ça de hábitos, com piora significativa na qualidade de vida 
das crianças, incluindo aí piora na qualidade do sono.

Como a infecção se comporta nas crianças? 
Qual a participação das crianças na cadeia de 
transmissão?

As crianças e adolescentes representam menos que 1% 
da mortalidade e respondem por 2-3% das internações. A 
maioria das crianças têm casos leves ou assintomáticos. Os 
casos graves são raros, quase sempre relacionados à síndro-
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Paulatinamente, as escolas 
públicas e privadas estão retor-
nando às suas atividades. A parada 
foi longa e, com isso, é preciso 
atentar para uma série de proble-
mas decorrentes da falta de rotina 
escolar. Entre os entraves está o 
sono das crianças e adolescentes, 
tão prejudicado nestes tempos de 
pandemia.

O especialista em doenças do 
sono,  membro integrante da Asso-
ciação Brasileira do Sono (ABS) 
e da Associação Brasileira da 
Odontologia do Sono (ABROS), 
e professor da Uniface Academy, 
Plácido Menezes, adverte para 
a ligação entre o sono de boa 
qualidade e a volta à normalidade. 
Segundo ele, um sono insuficien-
te é capaz de causar problemas 
como déficit de atenção, além de 
dificuldades no aprendizado e na 
concentração. “Nesse momento de 
retorno às aulas, sejam presenciais, 
ou ainda de forma remota ou hí-
brida, os pais devem se atentar ao 
sono e à rotina dos seus filhos, que 
foi muito prejudicada em vários 
sentidos”, alerta o especialista, que 
também é cirurgiao-dentista.

Menezes destaca sobre a 
importância de se criar uma rotina 
do sono de qualidade às crian-
ças e adolescentes e, para isso, 
é necessária uma mudança de 
comportamento em casa para que 
não haja consequências drásticas 
no aprendizado. “É preciso manter 
os horários regulares de dormir 
e acordar para que as crianças 
voltem à rotina mais facilmente. 

Sono deficitário, falta de rotina e 
respiração bucal podem prejudicar 
crianças e adolescentes na volta às aulas
Sono insuficiente é capaz de causar problemas como déficit 
de atenção, além de dificuldades no aprendizado e na 
concentração, afirma especialista em doenças do sono

 Quais as principais 
orientações para pais, alunos 
e professores para minimizar 
o risco de transmissão da 
Covid-19 no retorno às aulas 
presenciais?

As medidas em relação às es-
colas não são diferentes de outros 
ambientes em geral. Deve-se res-
peitar uma distância mínima entre 
as pessoas, principalmente em 
momentos de potencial aglome-
ração, como a entrada na escola, 
horários de recreio e saída, que 
idealmente devem ser escalonados. 
Lavagem de mãos e álcool gel são 
altamente recomendados. Em rela-
ção às máscaras, vale lembrar que 
a recomendação da Organização 
Mundial de Saúde não encoraja o 
uso em crianças abaixo de 12 anos 
por não terem efetividade com-
provada e potencial risco maior de 
infecção pelo manejo incorreto das 
mesmas. Na Inglaterra, por exem-
plo, as máscaras só são mandató-
rias quando não há como assegurar 
distanciamento adequado e em 
áreas comuns (corredores, áreas de 
lazer, cantinas, etc.)

Quanto a alunos com 
doenças crônicas como asma, 
bronquite ou outras comor-
bidades, elas devem voltar a 
forma presencial?

O retorno das crianças com do-
enças crônicas dependerá muito da 
situação atual dos municípios em 
relação à pandemia. Idealmente, a 
situação deveria estar sob controle 
com números de caso decrescendo 
e com vacinação mais avançada. 
Claro que cada caso deve ser ava-
liado pelo médico de sua confian-
ça, pois cada um tem suas particu-
laridades. Se levarmos em conta 
a situação social em que muitas 
crianças se encontram, pode ser 
que o ambiente escolar seja muito 
mais protegido do que a própria 
residência da mesma. Crianças em 
situação de vulnerabilidade não 
dispõe de espaço, material, quanto 
mais de internet de alta velocidade 
para acompanhar as aulas de forma 
virtual.

Para o médico pneumologista Jean Zanette, 
o retorno das aulas presenciais é fundamen-
tal, pois o prejuízo à educação das crianças 
está sendo incalculável. ‘Por maior que seja o 
esforço dos professores, eles são educadores e 
não youtubers. Além disso, é fundamental que 
o professor consiga acompanhar o desenvol-
vimento de cada um dos seus alunos, que pode 
ser bastante desigual e particularizado’.

Para o médico, o ideal seria que tivéssemos 
um percentual maior de pessoas vacinadas 
e que a pandemia estivesse pelo menos com 
algum sinal de controle mais efetivo. ‘Mas, 
temos que pesar os malefícios importantes de 

‘Se a escola tem a capacidade de cumprir 
os requisitos de segurança, o retorno às 
aulas presenciais deve ser encorajado’, 
orienta o médico pneumologista Jean Zanette

ESPECIAL VOLTA ÀS AULAS

uma educação à distância principalmente para 
os alunos de baixa renda (as crianças não têm 
com quem ficar, muitas vezes não dispõe de 
material e internet, além de sua situação social 
ser tão desfavorável que o ambiente escolar é 
um fator importante de proteção e acolhimen-
to). Se a escola tem a capacidade de cumprir 
os requisitos de segurança, o retorno deve ser 
encorajado, e mudanças podem ser implemen-
tadas conforme a situação de cada município 
frente ao número de casos’, orienta o médico 
pneumologista Jean Zanette, que atende na 
Clínica São Vicente e no hospital São Vicente 
de Paulo, em Três de Maio.

Se a escola seguir todas 
as recomendações, como 
por exemplo distanciamento 
necessário, uso de máscara, 
entre outros cuidados, pode-
-se dizer que o aluno está em 
um ambiente seguro?

Sem dúvida. Como explicado 
anteriormente, temos que levar em 
conta o contexto social em que a 
criança está inserida. O ambiente 
escolar, mantendo os cuidados 
recomendados, na grande maioria 
das vezes será mais seguro que o 
próprio ambiente domiciliar da 
criança. 

Que orientações daria 
para os professores e pro-
fissionais de educação que 
lidarão com dezenas de crian-
ças ao mesmo tempo neste 
retorno? Quais são os princi-
pais cuidados?

A transmissão pode ocorrer, 
porém em todos os países que 
estudaram a fundo o problema, a 
transmissão dentro das escolas não 
foi significativa. Esta transmissão 
parece ter uma relação muito 
maior com o que acontece na 

comunidade em geral do que em 
uma escola em particular. A vasta 
maioria das crianças não apresenta 
sintomas, ou apresentam sintomas 
leves da doença, e não parecem ser 
os principais vetores da trans-
missão no ambiente escolar. Pelo 
contrário, geralmente as crianças 
são infectadas por algum adulto 
doente, sendo que estes sim, os 
adultos (entre 18 e 50 anos), são os 
principais vetores de transmissão.

Qual a sua opinião, como 
médico pneumologista, sobre 
o retorno das aulas presen-
ciais neste momento?

Talvez a orientação princi-
pal consista na manutenção do 
distanciamento controlado. Em 
ambientes onde não é possível 
distanciamento, o uso de máscaras 
é fundamental, além de dispo-
nibilidade do álcool gel. Porém, 
é compreensível a ansiedade de 
todos para reencontrarem seus 
amigos, professores e aproveitar 
ao máximo o ambiente escolar, e 
isto realmente será um teste para 
os professores, uma tarefa nada 
fácil.

Quantas horas por dia as crianças e os 
adolescentes precisam dormir?

 Conforme as diretrizes da 
American Academy of Sleep 
Medicine (Academia Americana 
de Medicina do Sono) as horas de 
sono variam entre 16 horas para 
bebês e 8 horas para adolescentes.

Segundo a academia, menores 
de idade se beneficiam física, men-
tal e emocionalmente de quantida-
des adequadas de horas de sono.

Dormir o suficiente resulta em 
melhor atenção, comportamento, 
aprendizagem e memória, dizem 
os especialistas. Em contraste, 
crianças que não dormem o 
suficiente estão expostas a maiores 
riscos de lesões, hipertensão, obe-
sidade e depressão.

Entre adolescentes, o déficit 
de sono foi associado a maiores 
riscos de automutilação e até sui-
cídio - pode levar a problemas que 
incluem depressão e até pensa-

mentos suicidas.
A American Academy of Pe-

diatrics (Academia Americana de 
Pediatria) faz recomendações que 
acredita serem benéficas para o 
bom sono de crianças e adolescen-
tes - entre elas, a de que todas as 
telas - como televisores e computa-
dores - sejam desligadas meia hora 
antes de ir para a cama. E que os 
pais não permitam que seus filhos 
mantenham esse tipo de aparelho 
em seus quartos.

Uma boa alimentação e a prática 
de atividades físicas também são 
determinantes”, pondera.

O especialista em sono indica 
duas sugestões importantes para 
que as crianças tenham um sono 
melhor: manter, de preferência, 
o quarto sempre escuro para 
estimular a produção de melato-
nina; e diminuir o tempo de uso 
de celulares, computadores e TV 
antes de dormir.

Para os pais, o recado é ficarem 
atentos à respiração oral ou mista 
durante o sono, uma vez que os 
pacientes que respiram pela boca 
têm predisposição a déficits imu-
nológicos, o que favorece muito a 
entrada de enfermidades no orga-
nismo, incluindo a Covid-19.

O professor também faz um 
alerta sobre as crianças respira-
doras bucais e a fase profunda do 
sono, “quem respira pela boca 
durante o sono, permanece pouco 
tempo na fase profunda. É neste 
momento que são produzidos hor-
mônios importantes ao organismo. 
Os seus micro despertares neuroló-
gicos, por conta da diminuição do 
nível de oxigênio cerebral, podem 
estancar a produção de hormônios 
e provocar uma série de proble-
mas. Com isso, é possível que haja 
irritabilidade e sonolência diurna”.

De acordo com Menezes, 
quanto mais estável a rotina de 
sono for mantida, mais fácil será 
a readaptação ao período de volta 
às aulas e, consequentemente, um 
melhor aprendizado e desenvolvi-
mento das crianças e adolescentes.

HORAS DE SONO RECOMENDADAS 
SEGUNDO A IDADE
4 a 12 meses: 12 a 16 horas diárias
1 a 2 anos: 11 a 14 horas diárias
3 a 5 anos: 10 a 13 horas diárias
6 a 12 anos: 9 a 12 horas diárias
13 a 18 anos: 8 a 10 horas

O médico pneumologista Jean Zanette é pai de Lucas, 9 anos, aluno do 4o ano 
do Ensino Fundamental, e de Matheus, 4 anos, aluno da 
Educação infantil

ARQUIVO PESSOAL
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A rede municipal de Educa-
ção de Três de Maio conta com 
15 escolas, sendo oito escolas de 
Educação Infantil (Emei) e sete 
escolas do Ensino Fundamental 
(Emef), atendendo um total de 
2.121 alunos no ano de 2021. 

Segundo a secretária muni-
cipal de Educação, Vera Kuhler, 
este ano houve acréscimo no 
total de alunos devido à amplia-
ção da rede, com a nova escola 
de Educação Infantil Professora 
Anita, localizada no Distrito de 
Consolata. “Ainda possuímos 
carência de vagas na modalidade 
creche, principalmente na faixa 
etária de 1 a 3 anos. A procu-
ra pelo Ensino Fundamental da 
rede municipal também é muito 
grande”, revela.

Por outro lado, a Secretaria 
Municipal de Educação Cultura 
e Esporte comunica que a matrí-
cula de crianças partir de 4 anos 
completos até o dia 31 de março 
é obrigatória. “Se alguma crian-
ça nesta faixa etária ainda não 

Na primeira semana, aulas serão remotas nas sete escolas de 
Ensino Fundamental da rede municipal de Três de Maio
Nas escolas de Educação Infantil, retorno será presencial, com 50% dos alunos. A partir do dia 8, 
Emefs irão atender de forma híbrida, com revezamento de alunos

EDUCAÇÃO INFANTIL 
– Pequeno Príncipe: 138 alunos
– Tesouro das Acácias: 153 alunos
– Dona Dodó: 76 alunos
– São José: 66 alunos
– São Mateus: 161 alunos
– Santa Rita: 121 alunos
– Mundo Mágico: 67 alunos
– Professora Anita 
(Consolata): 40 alunos
– TOTAL: 822

ENSINO FUNDAMENTAL 
– Germando Dockhorn: 668 alunos
– Francisco Sales 
    Guimarães: 196 alunos
– São Pedro: 210 alunos
– Bem Viver Caúna: 156 alunos
– Martinho Lutero (Barrinha):
    22 alunos
– São Caetano: 15 alunos
– Frederico Lenz (Manchinha): 
    32 alunos
– TOTAL: 1.299

‘Iremos respeitar todos 
os protocolos sanitários’, 
afirma Secretaria 

O ano letivo na rede muni-
cipal inicia na próxima segun-
da-feira, 1º de março. Mas, nas 
Emefs, segundo a Secretaria, será 
de forma virtual – online – nessa 
primeira semana, e presencial, a 
partir de 8 de março, de forma hí-
brida com revezamento. “50% da 
turma presencial em uma semana 
e na semana seguinte com ativi-
dades domiciliares”.

Já nas Emeis, o retorno é pre-
sencial a partir do dia 1º, com 50% 
dos alunos todas as manhãs e 50% 
todas as tardes. A exceção é a es-
cola Professora Anita, em Conso-
lata, que inicia as aulas no dia 8.

De acordo com a secretária 
Vera, em certos casos poderá ha-
ver algumas variações dependen-
do do tamanho das salas. “Temos 
que respeitar o distanciamento de 
1,5 metro, bem como todos os 
protocolos sanitários e os Planos 
de Contingência das escolas”.

Processo de 
municipalização 
do Ciep está em 
tramitação

estiver matriculada, procure a 
Secretaria de Educação para efe-
tivá-la. Aos demais que fizeram 
a inscrição na Secretaria para 
vagas na rede municipal, bem 
como os alunos já matriculados 
nas escolas, lembramos que pre-
cisam manter seu cadastro atua-
lizado para que possamos entrar 
em contato com as famílias”, 
orienta Vera.

Transporte escolar
Sobre o transporte escolar, 

serão realizados 28 roteiros, dis-
tribuídos entre cidade e interior. 
Serão atendidas cerca de 1.600 
crianças, divididas entre o ensino 
infantil, fundamental, médio e 
especial (atende também os alu-
nos do Estado). “Do ano de 2020 
para este houve acréscimo de 
dois roteiros para as escolas da 
localidade de Consolata e Man-
chinha. Os roteiros e horários 
dos roteiros já existentes seguem 
os mesmos do ano anterior”, in-
forma a secretária Vera. 

ESPECIAL VOLTA ÀS AULAS

Conforme informações da Se-
cretaria Municipal de Educação, 
a 17ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE) já encaminhou o 
processo para a troca de mantença 
da Escola Estadual Professora Gló-
ria Veronese (Ciep) e o município de 
Três de Maio aguarda a oficializa-
ção por parte do governo do Estado. 

Ainda, segundo a Secretaria, 
também está havendo a conversa-
ção com a direção do Ciep sobre a 
questão do quadro de professores 
e funcionários da escola. Os pro-
fissionais têm a opção de ficar (ou 
não) – o Estado se comprometeu 
a honrar o compromisso com os 
servidores concursados durante o 
ano letivo de 2021 –, e a Secretaria 
Municipal de Educação manifestou 
interesse que todos permaneçam. 

Nos próximos dias será realiza-
da uma reunião entre a equipe da 
Secretaria de Educação e a direção, 
professores e funcionários do Ciep 
para esclarecer as dúvidas e iniciar 
a construção da Proposta Pedagógi-
ca a ser implantada.


