Recife, 22 de Fevereiro de 2022
Prezadas Famílias,
Estamos finalizando o mês de fevereiro com a participação de estudantes no formato presencial. Nesse período
vivemos a alegria em acolher a todos, novos alunos e veteranos. É gratificante ver em nossa escola novamente,
estudantes praticando esportes, se divertindo no intervalo, dando o seu melhor nas aulas!
Com objetivo de continuarmos cumprindo, com os protocolos referentes à pandemia, orientados pelos órgãos
superiores, precisaremos fazer alguns ajustes para diminuirmos aglomerações. Pedimos a colaboração das famílias.
Lê-se:




Portão 1 – Entrada principal, Estrada do Arraial, acesso pela Recepção.
Portão 2 – Entrada pela lateral, Rua Guimarães Peixoto.
Portão 3 - Entrada pela portaria da Educação Infantil, Rua Alfredo Osório.
NOVA DINÂMICA PARA O MOMENTO DA SAÍDA A PARTIR DO DIA 23/02/2022 (quarta-feira):

Portão 3: Entrada das crianças a partir das 7h, os Responsáveis irão encontrar funcionárias para acolhida e
direcionamento das crianças até a sala de aula da Ed. Infantil. Não será permitida a movimentação de adultos no corredor.
O prédio da educação infantil não deve ser passagem para o acesso a outros setores da escola. Bem como, passar para
deixar outro estudante, em outro segmento. Neste sentido, o estudante que tem irmão(ã) na Ed. Infantil, e precisará entrar
por essa portaria, seguirá, para sua sala de aula, sem o portador.
Na saída dos estudantes às 11h45, orientamos que as crianças dos outros segmentos que sairão pelo portão da
Educação Infantil se dirijam à grade localizada ao lado da Coordenação da Educação Infantil para que possa ser
encaminhada para o Portão 3, a fim de sair com seu responsável ou condutor que o aguarda em espaço reservado para
espera.
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.

