
 

       Está chegando a hora de iniciarmos mais um ano letivo e isso nos deixa 

muito felizes! Sabemos que ainda precisamos manter os cuidados, seguindo os 

protocolos de biossegurança; mas a cada dia, com boa vontade, esperança 

e perseverança, logo, logo tudo voltará ao normal. Vamos estar sempre 

atentos às orientações do Colégio e observando às solicitações dos 

professores; assim, a rotina das aulas será bem proveitosa para todos! 

     Então, para dar início ao nosso contato, leiam atentamente o que segue:  
 

Nossos Combinados: 

 Todos os materiais escolares e livros didáticos 

permanecerão em casa. 

 

 Diariamente os professores solicitarão os 

materiais necessários para o dia seguinte. 

 

 Itens que devem permanecer na mochila 

TODOS OS DIAS: Agenda, estojo (2 lápis 

grafite, borracha, apontador, tesoura, cola 

bastão, lápis de cor e canetinha), garrafa de 

água, máscaras reservas e álcool em gel. 

 

LEMBRE-SE 

O empréstimo de 

materiais não será 

permitido, é importante 

que a mochila seja 

organizada todos os 

dias. 

QUERIDAS CRIANÇAS 

E FAMÍLIAS! 

LANCHE 

Prefiram lanches que não precisem ir a 

geladeira, pois assim evitamos o 

contato entre alimentos.  

Caso necessário, armazene tudo que 

deve ser refrigerado em uma mesma 

embalagem. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Em nossas aulas presenciais, além de 

estar com mais máscaras para troca e 

a sua garrafinha de água, é importante 

trazer uma toalha de rosto e uma 

camiseta extra. 

Já para as aulas remotas, é essencial 

que seja organizado um local para a 

prática das atividades e que os 

materiais solicitados já estejam 

separados. Itens como a garrafinha de 

água e a toalha de rosto são 

indispensáveis. 

 

SUA PRESENÇA É 

INDISPENSÁVEL EM 

TODAS AS AULAS, 

REMOTAS OU 

PRESENCIAIS, PARA 

QUE TENHAMOS UM 

ANO DE SUCESSO! 

 

Para o nosso primeiro encontro, além dos 

materiais de uso diário, separe o seu 

caderno. 

Uma poesia, para alegrar o seu dia! 

Sinto uma energia diferente no ar, 

E eu não consigo parar de pensar 

Na enorme felicidade 

Que sentirei ao te encontrar! 
 

No 2º ano, você está chegando! 

É melhor ir se organizando. 

Separe seu material, 

Pois estamos te esperando! 
 

Juntos vamos conviver 

Contribuindo para o aprender! 

Respeitando uns aos outros 

Vamos nos fortalecer! 
 Com carinho, professor e professoras do 2º ano! 


