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As aulas começaram de forma intercalada
Primeiramente agradecemos aos pais por terem vindo buscar semanalmente as tarefas na escola durante o mês

de maio. Fiquei muito feliz em poder ver os alunos, apesar de ter sido apenas 1 vez por semana, conversamos
sobre muitos assuntos e pude saber um pouco como os alunos estão passando esses dias em casa.

Desde o dia 1 de junho, os alunos estão vindo para a escola em dias intercalados. Estamos muito felizes com
à volta das aulas mas também apreensivos com a situação que estamos atualmente vivendo. Iremos tomar o
máximo de cuidado para prevenir contágios e aproveitaremos essas 2 primeiras semanas de aulas para orientar os
alunos sobre as mudanças que foram feitas no ambiente escolar. Esperamos que eles consigam se adaptar com os
novos hábitos de conduta que foram adotados pela escola.

Sabemos que todos precisaremos de tempo para nos adaptar a essas mudanças por isso estaremos
acompanhando de perto cada aluno para diminuir a insegurança até que possamos superar juntos esta situação.

Pedido muito importante
① Não esqueçam de trazer todos os dias que vierem para a escola :

Folha de registro de saúde (medir a temperatura em casa e escrever na folha),
lenço de pano, lenço-papel, garrafa térmica com água ou chá e máscara.
※ Os alunos estão autorizados a tirar a máscara quando estiverem caminhando para vir ou voltar da escola nos

dias muito quentes por causa do calor.
② Os pais devem comunicar o mais breve possível a escola caso o aluno realize o exame PCR (exame que
detecta o coronavirus) ou tenha contato com alguém infectado.

Programação Escolar
- As principais atividades de junho estão na folha com o horário de saída que já foi entregue aos pais.
( Informamos novamente que a aula especial e o treinamento de emergência que estávam programados para
o dia 27 de junho foram cancelados e também que haverá aula normal no dia 22 de junho (segunda).
- Muitas atividades escolares estão sendo suspensas ou prorrogadas. Estamos analisando em conjunto com
as escolas da nossa cidade, formas seguras de realizar os eventos mais importantes deste ano letivo.
Entretanto, teremos que estar atentos para a situação e o número de casos na nossa região.
- Comunicamos aos pais que a programação escrita nas circulares de classe pode mudar se forem
confirmados novos casos de contágio e outros. Contamos com a compreensão dos senhores.
- Os pais serão comunicados pelo caderno de recados ou receberam e-mail da escola caso aconteça alguma
mudança ou cancelamento repentino na programação escolar. Favor verificar sempre a caixa de e-mails.

As aulas começaram de uma forma diferente e a escola
fez e ainda está fazendo muitas mudanças para se adaptar
as novas regras exigidas.

- Eu perguntei para muitos alunos como tinha sido a aula e todos responderam
que foi muito legal e divertida !
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O professor confere a temperatura de cada aluno na folha
de registro de saúde antes dele entrar na sala de aulas.

Foram coladas avisos no piso e nos corredores da
escola para que os alunos se acostumem aos poucos
com as novas normas


