12/03/2021
Prezadas Famílias,
Chegamos ao final de dois meses de aulas com a participação de estudantes no
formato presencial. Durante esse período vivenciamos, novamente a alegria em conviver,
mais de perto, com nossos alunos. Estamos em constante busca para o aperfeiçoamento
do ensino híbrido. Nossos professores, colaboradores, equipe técnica e pedagógica, têm se
desdobrado para oferecer um serviço de qualidade, apesar de todos os desafios que esse
momento atípico nos proporciona.
Com objetivo de cumprirmos, efetivamente, os protocolos referentes à pandemia,
orientados pelos órgãos superiores, precisaremos fazer alguns ajustes e pedir a colaboração
das famílias:
NOVA DINÂMICA PARA O MOMENTO DA SAÍDA A PARTIR DO DIA 15/03/2021:
Com objetivo de diminuir aglomerações, organizaremos os alunos da seguinte forma:
 Portão 1 – Entrada principal, Estrada do Arraial, acesso pela recepção.
 Portão 2 – Entrada pela lateral, Rua Guimarães Peixoto.

Em ambas as entradas, os responsáveis irão encontrar um colaborador com microfone
para anunciar a chegada do portador do estudante, que não tem saída liberada.
Atenção! Os pais das crianças da Educação Infantil devem se dirigir até o portão já
conhecido, do segmento, para buscar o estudante. Essa dinâmica irá ser alterada
com o retorno do funcionamento da portaria do Infantil, que será em breve!
Como é do conhecimento dos senhores, as medidas tomadas acima visam evitar a
propagação da covid19 para a comunidade escolar.
●

Os pais, condutores ou acompanhantes não devem entrar até a sala de aula;

●

Os estudantes, pais, condutores e acompanhantes só poderão adentrar no
colégio utilizando a máscara;

●

Não esquecer de higienizar as mãos com álcool 70% e aferir a temperatura
nas entradas do colégio;

●

Pais, condutores e acompanhantes, evitar permanecer nas dependências do
colégio, após o toque de entrada ou de saída;

●

Na hora da saída, após encontrar seu estudante, pais, condutores e
acompanhantes devem, com brevidade, deixar o ambiente escolar, evitando,
assim, aglomeração prejudicial.

Reiteramos nossa preocupação com saúde de nossos estudantes e colaboradores
rogando a Deus saúde e proteção para todos nós.
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,
A Direção.

