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A entrada de pessoas de fora da comunidade escolar será restringida. O mesmo
acontecerá com a entrada desnecessária de pais ou responsáveis nas instalações da
escola. Os pais devem deixar as crianças na porta e EVITAR entrar nas dependências da
escola. Em caso de necessidade de adaptação, utilizaremos o espaço do campo CEC
Esportes.
Os pais devem evitar aglomeração durante os períodos de entrega e coleta das crianças
na escola. NA SAÍDA, AS CRIANÇAS SERÃO ENTREGUES NO PORTÃO.
Informar à instituição casos de acometimento pela Covid-19 em membros da família, ou
em pessoas com as quais tenham tido contato, e manter o estudante em casa.
Os uniformes e as peças escolares devem ser lavados todos os dias após a jornada
escolar.
As reuniões de pais acontecerão de forma remota.
Os alunos lancharão na sala de aula e o intervalo de recreio será com escala de horário
para evitar aglomeração. 
A cantina funcionará seguindo o padrão “Take away” (“retirar e consumir em outro
local”). Não será permitida a entrega de lanche e/ou quaisquer outros materiais durante o
horário de aula. 

Senhores pais,

Com muita alegria, retomaremos as nossas atividades letivas no dia 01 de fevereiro de 2022,
próxima terça-feira. Como ainda estamos no enfrentamento da pandemia da Covid-19,
importante relembrarmos alguns pontos.

1 . PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE RETORNO ÀS AULAS

                    As VENDAS DA CANTINA acontecerão com antecedência, de forma       
 on-line,  através do aplicativo LANCHE CARD.

·

INFORMATIVO 01/2022 - SEDE

OS PAIS INTERESSADOS EM UTILIZAR OS SERVIÇOS DA CANTINA DEVERÃO
BAIXAR O APLICATIVO LANCHE CARD, REALIZAR O SEU CADASTRO E DOS SEUS

FILHOS E EFETIVAR AS SUAS COMPRAS. O código de ATIVAÇÃO DA ESCOLA É
0MDM0 (zero, M,D,M e zero. letras maiúsculas).  

 
Basta assistir  os vídeos e tirar suas dúvidas:
LancheCard - Como fazer o cadastro pelo aplicativo -
https://youtu.be/064k-ft7Shw

Aplicativo LancheCard - Como Usar - https://www.youtube.com/watch?
v=gj4YmtW2WPo

Lanchecard - Como fazer recarga pelo aplicativo -
https://www.youtube.com/watch?v=fHJ3xMR9zf0
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O LANCHE NÃO SERÁ RECOLHIDO PARA A GELADEIRA. PARA MANTER O LANCHE
RESFRIADO, A CRIANÇA PRECISA TER UMA LANCHEIRA TÉRMICA.
Não será permitido que as crianças levem brinquedos de casa para a escola que não
possam ser higienizados com álcool 70%.
O uso de máscara é obrigatório.
Permanência de alunos e funcionários, em casa, quando apresentarem algum sintoma da
doença.
Retomamos com os horários regulares de aula, de forma presencial, com duração de 50
min.

O portão abre com 10 min de antecedência na chegada e com 5 min na saída dos alunos.
2. HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES

Reforce com sua criança os cuidados que precisamos ter com a nossa saúde, pois a
pandemia ainda não acabou. Precisamos ser bastante rigorosos com as medidas sanitárias
de prevenção e por isso contamos com a preocupação, responsabilidade e empenho de
todos. 

Contando sempre com a parceria da família, estamos à disposição para qualquer
esclarecimento.

Que Deus abençoe o nosso retorno. Até terça-feira, dia 01/02/22!


