Reunião de Pais
Educação Infantil

ORAÇÃO – CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso,
dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que
liberta e salva.
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é
assumida como ato de amor aos irmãos
e de esperança no ser humano.
Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo,
o desânimo e o cansaço,
e ajudai-nos a promover uma educação integral,
fraterna e solidária.

Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de
educar para a
vida plena em família,
em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas,
nas universidades e em todos os ambientes.
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!
Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a
sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e
servir com a pedagogia do diálogo,
da solidariedade e da paz.
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito,
Senhor que dá a vida.
Amém.
Fonte: CNBB

Início do ano letivo de 2022
07 de fevereiro

Tarde: 13h20 (entrada)

07 de(saída)
fevereiro
17h50

 Nível II e Nível III – terá horário diferenciado na
primeira semana PERÍODO DE ADAPTAÇÃO: 13h30
às 15h (saída pelo pátio interno).
* Esse período será reorganizado de acordo com a
necessidade de cada estudante.

 Os estudantes da Educação Infantil serão acolhidos diariamente, de
forma presencial.
 No dia 07/02 iniciaremos as 13h30.
 A modalidade de online será oferecida aos estudantes mediante
contato prévio com a Orientação Educacional (Evelin). Documentos
como Termo de Isolamento Familiar e/ou Atestado deverão ser
apresentados sempre que possível.
 Os estudantes serão acolhidos pelo PORTÃO no pátio interno. Não
será permitida a entrada dos pais nas dependências internas,
conforme determinado no PROTOCOLO DE SEGURANÇA.

Nos casos de extrema necessidade, apenas UM dos responsáveis do
estudante poderá ser autorizado a ter acesso a parte interna.
 A caixa de material escolar de PAPELARIA do estudante será entregue no primeiro dia de aula
(07/02/2022). A caixa deverá estar devidamente identificada com nome e Nível do estudante. A mesma
poderá ser entregue para os colaboradores que estarão nos portões de acesso. A CAIXA DO SISTEMA DE
ENSINO permanecerá em casa e os materiais que nela constam serão solicitados pelo professor, via agenda
escolar.
N4 e N5 entrega: 13h30

N2 e N3 entrega: 15h

 Diariamente, todos os estudantes passarão por procedimentos sanitários:
 Aferição de temperatura;
 Higienização de calçados;
 Álcool em gel nas mãos;

 O uso de MÁSCARAS é obrigatório, devendo ser trocada a cada 2 horas.
 Todos os ambientes escolares serão higienizados várias vezes em cada
período.
 Será permitido que os estudantes tragam BRINQUEDOS nas sextas-feiras.
O brinquedo escolhido deverá ser de fácil higienização , evitando o risco
de contaminação.
 O lanche deverá ser trazido de casa e as frutas cortadas e prontas para
o consumo do estudante. Encaminhar garrafinha para água devidamente
identificada.

 Professores e colaboradores estão preparados e cientes de todos os
itens do Protocolo de Segurança, portanto os estudantes serão
acolhidos com muito carinho e nós estaremos atentos as
necessidades de cada um deles.
 Esclarecemos que em especial os Níveis 4 e 5 devem atentar para
frequência. A educação básica inicia aos 4 anos e TODOS os
estudantes devem ter assiduidade superior a 75% dos dias letivos.

 Orientações pedagógicas serão postadas semanalmente nos Roteiros de
Estudos, via site do colégio, inclusive com atividades para serem
impressas se o estudante necessitar de afastamento.
 O uso do uniforme é obrigatório. Encaminhar diariamente na mochila do
estudante uma troca de roupa e fraldas (caso o estudante faça uso).
 Estudantes com sintomas gripais ou febre, deverão permanecer em casa
e a família deverá solicitar junto a orientação educacional o
acompanhamento das aulas pela plataforma Microsoft Teams.

O Colégio está preparado para acolher a todos, porém o SUCESSO
da RETOMADA das aulas dependerá da colaboração de cada um
de nós. Aos poucos e com segurança retomaremos a rotina alegre
e prazerosa de estar no ambiente escolar.

Dúvidas e contato com as coordenações:
Evelin: ebaranhuk@colegiovsjose.com.br
Tania: tkobren@colegiovsjose.com.br

www.facebook.com/colegiovsjose
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Educação Vicentina
Um Projeto de Vida!
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