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COMUNICADO - FUNDAMENTAL II
Assunto: Retiradas dos livros de Arte em 18 e 19 de maio de 2020, das 11 h às 13h.
Campinas, 14 de maio de 2020.
Senhores Pais/Responsáveis,

O Colégio Dom Barreto disponibiliza uma nova data para retirada do livro de Arte dos alunos do Ensino Fundamental II.
Essa 2ª retirada deverá acontecer nos mesmos moldes de cuidado que a 1ª retirada: de forma organizada, evitando aglomerações e
com os devidos cuidado de prevenção de propagação do vírus COVID-19.
Importante:
 Nessas mesmas datas ocorrerá a retirada de materiais dos alunos do Fundamental I (2º aos 5º anos), portanto os pais que possuem
filhos nos dois segmentos, Fundamental I e Fundamental II, terão a possibilidade de retirar o material fora do cronograma abaixo.
 Em virtude da implantação do rodízio de placas de automóveis que se inicia em 18 de maio/2020 em Campinas serão
disponibilizadas duas datas (18 e 19 de maio/2020)
 Os pais que não tiverem condições de retirar o Livro de Arte nesta data, orientamos que solicite à um pai amigo a retirada do
material, pois não sabemos se conseguiremos agendar uma nova data em breve (possibilidade de lockdown). Para isso, o pai que for
retirar o material de seu (sua) filho(a) deverá estar munido de sua autorização impressa (cópia do e-mail) ou de próprio punho
(assinada) indicando o nome do aluno, ano/turma e o nome do retirante autorizado.
 Esclarecemos às famílias que, por algum motivo, não conseguirem retirar o livro de Arte nas datas disponibilizados que as atividades
poderão continuar sendo realizadas em folhas avulsas e que a professora continuará disponibilizando as páginas trabalhadas para as
aulas.
Dessa forma, os pais/responsáveis que desejarem retirar o livro de Arte do Colégio poderão comparecer no Colégio no dia 18 de
maio/2020, segunda e terça-feira, seguindo o cronograma abaixo:

18 maio/2020

19 maio/2020

Anos

Horário

Anos

Horário

6º anos

Das 11h às 12h.

6º anos

Das 11h às 12h.

7º anos

Das 11h às 12h.

7º anos

Das 11h às 12h.

8º anos

Das 12h às 13h.

8º anos

Das 12h às 13h.

9º anos

Das 12h às 13h.

9º anos

Das 12h às 13h.

OBS: A entrada será pelo “portão da rampa”, rua Floriano de Camargo Penteado.
Retirada do livro na Sala de Arte- Sala nº15

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

