COLÉGIO LEMA
Rua Guaipá, 1179/1186 – Vila Leopoldina
CEP: 05389-001 FONE: 3836-6362

Prezados Pais/Responsáveis e Queridos Alunos,
Desejamos a todos um excelente retorno às aulas em 2021.
De acordo com a Deliberação CEE 195/2021, retornaremos nossas atividades presenciais e as
por meio remoto dia 02/02 (terça-feira) para alunos da Educação Infantil, dia 03/02 (quartafeira) para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e dia 04/02 (quinta-feira) para os
alunos do 6º ao 9º ano do E. F. e 1º ao 3º ano do Ensino Médio. O Colégio respeitará a
porcentagem de 35% de alunos, nesta primeira fase, em aulas presenciais e trabalhará com
pequenos grupos de alunos por sala. Uma lista de alunos que deverão comparecer
presencialmente em dias alternados será divulgada previamente a fim de vocês possam se
organizar e cumprir a data programada de frequência do aluno no colégio. Após os 15 dias da
primeira fase, entramos numa 2ª fase, agora com 70% de alunos presentes no Colégio. Do
mesmo modo, divulgaremos posteriormente nova lista de alunos que frequentarão
presencialmente essas aulas. A 3ª fase, com 100% deles presentes em sala, está previsto para
01/03.
Por isso, o Colégio adota algumas medidas referentes à pandemia atual que devem auxiliar na
proteção de nossos alunos, professores e funcionários, seguindo os protocolos sanitários de
saúde. A saber:











Nas entradas do Colégio (portões A e B) a temperatura de todos será aferida e exigido e
uso de máscara em suas dependências.
Professores e funcionários, além de utilizarem suas máscaras, farão uso do face shield
(protetor facial).
Tapetes sanitizantes foram colocados nas portarias para reforçar essa segurança.
Banners explicativos sobre a prevenção do Coronavirus foram colocados no piso térreo
e no 1° andar e dispensers de álcool em gel 70%, instalados em locais estratégicos para
que todos tenham facilidade na higienização constante das mãos.
O distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas será mantido em todos os espaços:
salas de aula, informática, laboratório, quadra, parques, entre outros, com exceção, dos
profissionais que atuarão diretamente com as crianças da pré-escola.
Criamos rodízio de grupos de crianças que utilizarão os espaços de área livre (parques,
pátio e quadra) com tempo determinado, evitando desta maneira junções nessas áreas.
Nos intervalos do lanche, alunos e professores devem permanecer em sala a fim de
evitar aglomerações, conforme determinação vigente.
Sugerimos que cada aluno traga a sua própria garrafa de água, evitando, assim, o uso
frequente do bebedouro.









Alunos que utilizarem a cantina do colégio serão atendidos em pequenos grupos,
respeitando as marcações de sinalização no piso, evitando, dessa maneira, tumultos no
balcão. Haverá funcionários atentos para isto.
Na porta dos banheiros, haverá uma funcionária que, além de higienizá-los
constantemente, fiscalizará o número de pessoas no local.
Pedimos a compreensão e a colaboração dos senhores na brevidade do embarque e
desembarque de seu(s) filho(s) na porta do Colégio para não causar aglomerações
desnecessárias.
Para mantermos a higienização dos pisos, sugerimos aos senhores que evitem transitar
nas dependências do colégio. Isso trará maior segurança para todos.
Pais que necessitarem de atendimento presencial na secretaria do colégio, deverão
atentar-se ao horário de funcionamento: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

Utilizando todos esses protocolos de segurança, seguiremos tranquilos para executarmos nossa
rotina escolar.
Atenciosamente,
A Direção.

