
 

 

Lista de verificação dos pais. Preparação para o nível 
de alerta 2 
Crianças e jovens retornarão a pré-escolas e escolas durante o nível de alerta 2. 
Converse com seus filhos sobre o que esperar quando regressarem à vida escolar 
diária.  

Explique aos seus filhos sobre por que é importante agir com segurança 
enquanto estiverem na pré-escola ou na escola 

Adote práticas seguras e seja sensato 

� Crianças devem ir à pré-escola ou à escola.  

� Lavar as mãos é a coisa mais importante que seus filhos podem fazer para 
preservar a segurança de todos – tente fazer com que a lavagem regular das 
mãos seja divertida, cantando uma música favorita enquanto lavam as mãos. 

� Lembre seus filhos que sempre lavamos as mãos antes de comer e brincar 
ao ar livre, e após praticar esportes, brincar com outras pessoas e tocar 
superfícies sólidas. 

� Se seu filho estiver doente, ele deve ficar em casa. Crianças que chegarem 
doentes à escola ou pré-escola serão enviadas de volta à casa. 

� Converse com a pré-escola ou escola se tiver alguma dúvida. 

Se seu filho precisar ficar em casa 

� Seu filho só deverá ficar em casa se estiver sujeito a um maior risco de 
contrair doenças graves com o COVID-19, em isolamento, ou aguardando 
resultados de testes. 

� Entre em contato com a pré-escola ou escola para discutir o suporte contínuo 
ao aprendizado em casa. 

� Mais informações sobre ensino a distância estão disponíveis em 
https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/  

Crianças pequenas 

� Queremos que todos estejam saudáveis e felizes, e elas podem ajudar com 
isso.  

� Torne a lavagem das mãos algo divertido! Cante músicas – deixe seus filhos 
escolherem sua própria música, mostre a eles um vídeo sobre a lavagem das 
mãos.  

� Explique a seus filhos que se nossas mãos não estiverem limpas, podemos 
ficar doentes. Lembre-os que sempre lavamos as mãos antes de comer, de 
brincar fora, brincar com os outros e depois de brincar em superfícies duras. 

� Lembre-os sobre o distanciamento seguro e sensato. Converse com eles 
sobre como dar aos outros "espaço para respirar" – não estar perto o 
suficiente para sentir a respiração dos outros.  
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� Explique a seus filhos que eles precisarão comer sua própria comida e beber 
suas próprias bebidas; compartilhar alimentos ou bebidas pode fazer com 
que nossas mãos não fiquem limpas e por isso podemos ficar doentes.  

Para crianças em idade escolar  

� Queremos que todos na Nova Zelândia fiquem bem, e elas podem ajudar 
com isso. 

� Lembre-as sobre o distanciamento seguro e sensato. Converse com elas 
sobre como dar aos outros 'espaço para respirar' – não estar perto o 
suficiente para sentir a respiração dos outros.  

� Explique a seus filhos que se nossas mãos não estiverem limpas, podemos 
ficar doentes. Para tornar a lavagem regular das mãos mais divertida – use 
uma música ou jogo favorito. Mostre a eles um vídeo sobre a lavagem das 
mãos. 

� Lembre seus filhos de sempre lavar as mãos antes de comer, brincar fora, 
brincar com outras pessoas, após atividades esportivas, depois de brincar em 
superfícies duras, incluindo áreas de recreação ao ar livre. 

� Explique a seus filhos que eles não devem compartilhar seu almoço ou 
qualquer outro alimento e bebida.  

� Informe seus filhos que eles verão mais limpeza na escola e na sala de aula.  

� Explique a seu filho que algumas crianças podem optar por usar máscaras 
faciais. Isso pode ser parte de sua prática cultural ou para satisfazer suas 
necessidades de higiene. Incentive-os a respeitar as escolhas dos outros. 

Para crianças mais velhas, lembre-as de não se arriscarem e socializarem com 
segurança 

� Lembre-as sobre o distanciamento seguro e sensato. Converse com elas 
sobre como dar aos outros 'espaço para respirar' – não estar perto o 
suficiente para sentir a respiração dos outros.  

� Lembre os que só devem socializar com a s pessoas que conhecem. Quando 
estiverem em locais públicos, devem tentar manter uma distância de dois 
metros das pessoas que não conhecem. 

� Lembre aos jovens que manter um registro de onde estiveram e quem 
encontraram será importante para ajudar a manter todos os neozelandeses 
seguros. Suas ações podem ajudar a preservar a segurança de outras 
pessoas, pois ajudam no rastreamento de contatos. 

� Lembre seus filhos que alguns jovens podem optar por usar máscaras 
faciais. Isso pode ser parte de sua prática cultural ou para satisfazer suas 
necessidades de higiene. Incentive-os a respeitar as escolhas dos outros. 

  

 

 


