COLÉGIO DOM BARRETO

Retificação do CRONOGRAMA PARA INÍCIO DO ANO
ANO LETIVO DE 2021
Prezados Pais,
Iniciamos o ano de 2021, renovando as nossas esperanças e desejando que todos estejam bem.
Conforme algumas determinações governamentais, foi necessário alterar o cronograma do início do ano de
2021.

CONVITE ESPECIAL AOS PAIS
Reunião de Pais dos alunos da Educação Infantil ao 5º ano.

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS

23/01/2021- sábado
➢

Das 8h às 9h: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 1º ano e 2º ano

➢

Das 10h às 11h: Ensino Fundamental I 3º ano, 4º ano e 5º ano

Conforme o Protocolo de Saúde, o número de lugares no anfiteatro é limitado.
Pedimos que compareça apenas um responsável por família, evitando assim, futuros
constrangimentos.

Educação Infantil II, III, IV e 1º ano
Não haverá entrega de materiais no
dia 22/01/2021
Cronograma atualizado:
Educação Infantil ao 1º ano.
Entrega no dia 29/01
Alunos do período da manhã: horário das 9h às
10h30
Alunos do período da tarde: horário das 14h às
15h30

Nesse dia, somente os pais da Educação Infantil ao
1º ano , deverão trazer para o Colégio os materiais
que constam na lista, identificados como material
entregue para a professora ou o recibo de material
coletivo entregue como comprovante pelas
papelarias. Não será necessária a presença do(a)
aluno(a).

2º ao 5º ano Fundamental I
ENTREGA DOS MATERIAIS
1º dia de aula presencial
Trazer para o Colégio os materiais de
papelaria que constam na lista e/ou o cupom
de material coletivo entregue como
comprovante pelas papelarias. Os livros e
cadernos deverão vir na mochila no primeiro
dia de aula presencial (seguir o horário
entregue pela professora e a organização do
rodízio). Material de Arte ( entregue no dia
da 1ª aula presencial de Arte).

➢ Pedimos que compareça apenas um responsável por família para evitarmos
aglomeração.
➢ Todo material do ano anterior, que estiver em bom estado, poderá ser
aproveitado.
➢ Posteriormente os senhores pais serão informados através de uma circular o
cronograma/organização do Período Integral.

Contando com a colaboração dos senhores pais para que o programado ocorra da melhor maneira
possível.
Atenciosamente,
A Diretoria.

