COM 003/2022
01/FEV
ORIENTAÇÕES 2 AOS PAIS
1.FILTRO SOLAR E REPELENTE
Aconselhamos os senhores pais a passar filtro solar e repelente nas crianças,
todos os dias, já que elas brincam em espaços descobertos e estamos numa
época propícia a mosquitos.
2.LANCHE
Solicitamos que evitem enviar refrigerantes, doces e salgadinhos
industrializados.
Frutas, sucos de frutas, bebidas lácteas ou de soja, frutas secas, pãezinhos,
peito de peru, queijo e biscoitos sem recheio são opções bem mais saudáveis.
3.IDENTIFICAÇÃO DOS PERTENCES DOS ALUNOS
Solicitamos que todas as roupas, mochilas e lancheiras das crianças sejam
identificadas com o nome e sobrenome do(a) aluno(a) e série.
Os objetos esquecidos podem ser procurados na recepção da escola.
4. ANIVERSÁRIOS – REGRAS DE FUNCIONAMENTO DURANTE O
PERIODO DE PANDEMIA
a) Aniversários comemorados na Escola
Seguindo as orientações de Protocolo de Segurança contra a Covid, o(a)
aluno(a) poderá comemorar o próprio aniversário na Colégio SOMENTE
DURANTE O HORÁRIO DE INTERVALO. Para isso, o(a) responsável pelo(a)
aluno(a) precisará entrar em contato com a recepção (Dilayni ou Angela) para
mais esclarecimentos e combinar a data da comemoração.
Seguem novos procedimentos que devem ser respeitados:


o bolo deverá vir cortado e embalado;



não serão permitidos refrigerantes nem salgadinhos industrializados;



não serão permitidos enfeites, bexigas e toalhas;



o(a) responsável deverá entrar em contato com os outros pais para pedir
autorização para participar da comemoração. As respostas devem ser
através do WhatsApp da escola;



não será permitida a troca de roupa do(a) aniversariante para a
comemoração de seu aniversário;



a comemoração será feita no início do recreio com a presença da classe
inteira. De outras classes poderão participar apenas os irmãos do(a)
aniversariante matriculados na mesma unidade. A presença da família não é
permitida.

ANIVERSÁRIOS COMEMORADOS FORA DA ESCOLA


no caso de distribuição de convites dentro da Escola, toda a classe deverá
ser convidada;



no caso de reuniões com poucos amigos, os convites deverão ser feitos fora
da Escola, diretamente com o(a) responsável pelo(a) aluno(a) convidado(a).
Isso também se aplica no caso de reuniões só de meninos ou só de
meninas, mesmo que todos os meninos ou todas as meninas convidadas
sejam da mesma classe, visto que as crianças não compreendem essa
discriminação de gênero;



no caso de serem convidados amigos de outra sala, o convite também
deverá ser feito diretamente com o(a) responsável pelo(a) aluno(a)
convidado(a);
5. Outros



Trazer diariamente Squeze com água com nome;



Checar diariamente a mochila para troca de máscaras usadas (enviar
sempre 4). Manter o saquinho para descarte.

Atenciosamente,
Coordenadora Maira Silveira

