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COMUNICADO
Assunto: Retiradas dos livros de Arte em 15 de abril de 2020, das 8h às 12h.
Campinas, 13 de abril de 2020.
Senhores Pais/Responsáveis,
O livro de Arte dos alunos do Ensino Fundamental II se encontra guardado na sala de Arte no Colégio. Durante
as aulas remotas, o livro tem sido apresentado pela professora por meio de slides. Os alunos estão autorizados a
realizarem as atividades propostas na aula de Arte em folhas avulsas para, futuramente, serem coladas no livro
físico.
Contudo, após um contato do Colégio Dom Barreto com a Vigilância Sanitária de Campinas - SP, houve a
informação de que o Colégio poderia fazer a entrega de materiais aos alunos, desde que de forma organizada,
evitando aglomerações e com os devidos cuidado de prevenção de propagação do vírus COVID-19.
Dessa forma, os pais/responsáveis que desejarem retirar o livro de Arte do Colégio para que seu filho o utilize
durante o período de aulas remotas poderão comparecer no Colégio no dia 15 de abril/2020, quarta-feira, seguindo
o cronograma abaixo:
Anos

Horário

6º anos

Das 8h às 9h.

7º anos

Das 9h às 10h.

8º anos

Das 10h às 11h.

9º anos

Das 11h às 12h.

OBS: A entrada será pelo “portão da rampa”, rua Floriano de Camargo Penteado.
Solicitamos que sigam as seguintes medidas de segurança orientadas pela Vigilância Sanitária de Campinas
-SP:
1. Utilizar máscara de proteção (se possível).
2. Ao tossir ou espirrar, usar lenços de papel (jogá-los no lixo imediatamente) ou cobrir a boca e o
nariz com o braço.
3. Evitar cumprimentos com abraços, apertos de mão dentro e fora do Colégio.
4. Evitar aglomerações dentro e fora do Colégio.
5. Respeitar a organização em fila, mantendo a distancia de um metro entre as pessoas.
6. Será necessário assinar lista de retirada do livro do colégio, os pais/responsáveis poderão levar sua
caneta se assim desejerem. Do contrário, o Colégio disponibilizará álcool gel para a higiene das
mãos.
Atenciosamente
Colégio Dom Barreto

