Comunicado 04/2021
Santo André, 04 de fevereiro de 2021.
Assunto: Período Complementar

Estimadas famílias

É com muita alegria que comunico aos senhores que as atividades de acolhimento,
recreação e adaptação ao serviço Período Complementar terão início dia 08/02/21 (segundafeira).
As crianças matriculadas neste serviço, terão atendimento de segunda a sexta, das 7h
às 17h30.
Oferecemos atividades lúdicas no período da manhã, auxílio nas tarefas e atividades
assíncronas e encaminhamento para o pedagógico no período da tarde (seja ele online ou
presencial).

Chegada: área de
desinfecção
Rua Correia Dias, 310
(casa do
complementar)

Última checagem de temperatura e
encaminhamento dos alunos para a saída:
Infantil 3 - Correia Dias
Mat+InfI+InfII+1º anos - Francisco Amaro
2º ao 5º - Francisco Amaro até dia 17/02,
depois Xavier de Toledo

Professor: recepciona os
seus alunos na área de
desinfecção e faz o
acompanhamento para
a sala.

Realização das
atividades de
acolhimento e
orientação para a
disposição da sala e
demais combinados.

Encaminhamento dos
alunos para as
atividades pedagógicas
do período regular.

Desenvolvimento das
atividades previstas,
refeições e protocolos
de higiene pessoal.

Pedimos para que os adultos não permaneçam conversando na calçada da escola, para
evitar aglomerações e riscos desnecessários.
Alimentação - continuamos com as opções de contratação do restaurante Sabor e Amor
(ver comunicado específico já enviado) ou trazer os alimentos de casa diariamente.
 O restaurante iniciará os atendimentos a partir do dia 11 de fevereiro. Portanto,
para os dias 08, 09 e 10, toda a alimentação diária (café da manhã, almoço e
lanche da tarde) deverá ser trazida de casa.
 Os alimentos deverão ser acondicionados em recipientes preferencialmente
descartáveis ou adequados para refrigeração e/ou micro-ondas, dentro de bolsa
térmica. É necessário enviar um jogo de talheres.
 Todos os utensílios devem estar devidamente identificados.

Materiais
Diariamente deverão vir na mochila, os
seguintes materiais devidamente
identificados:
Kit de higiene contendo: escova de
 Troca de roupa – obrigatório para
dentes, creme dental, toalha de rosto.
educação infantil.
Camiseta para utilização na hora da
 4 máscaras limpas.
arte – que possa manchar de tinta.
 Saquinho para acondicionar máscaras
Cobertor e travesseiro pequenos –
usadas.
para alunos da educação infantil.
 Material para estudos no período
regular.
 Login e senha do Classroom – para
alunos do 1º ao 5º ano.

Enviar para a escola, devidamente
identificados:




Transporte escolar – o serviço de transporte escolar estará disponível e cumprindo os
protocolos sanitários definidos para a categoria. Os contatos e rotas de nossos parceiros
constam em anexo.
Termo de compromisso e responsabilidade – na página 27 da cartilha dos protocolos
sanitários (https://icjcoracaodejesus.com.br/secretaria/catilha-retorno), consta um termo que
todos os responsáveis pelos alunos devem assinar e entregar para iniciar a frequência
presencial. Para facilitar, o termo já está impresso e seguirá com o aluno para assinatura.
Temos opções de pacotes para adesão ao serviço Período Complementar. Consulte
a tesouraria escolar para informações e matrículas - telefone 4433-7477.

Estamos à disposição para esclarecimentos.

Cordialmente,
Fabiana B Mendes
Coordenação Pedagógica EI EFI

