
Em 2021, nossos encontros acontecerão de forma presencial e on-line, de acordo com o rodízio semanal
encaminhado posteriormente pela secretaria. 
Para as aulas presenciais o uso de máscara é obrigatório. É necessário trazer máscara extra, álcool gel, garrafa
de água e lanche (de preferência que não precise de geladeira para evitar os contatos).
Para as aulas on-line é importante organizar um espaço adequado para estudo, preparar o dispositivo
eletrônico e respeitar os horários.
O uso do uniforme é obrigatório nas aulas on-line e presenciais. 
Os materiais como: 2 lápis grafite, lápis de cor, canetinha, giz de cera, borracha, apontador, marca texto,
régua, tesoura e cola serão de uso diário. 
Os demais materiais deverão ser trazidos para a escola somente quando forem solicitados pela plataforma
ClipEscola. Por isso,  é importante que todos os materiais estejam disponíveis em casa.
Os livros didáticos também ficarão em casa e serão trazidos para a escola conforme a solicitação da
professora. 

     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 as 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: 

Para as aulas de Educação Física:

Presencialmente, no Colégio: traga uma ou mais máscaras extra, uma toalha de rosto, garrafa com água e uma
camiseta extra.

Acompanhamento on-line, em casa: organize um espaço para a prática, tenha em mãos uma garrafa com água,
uma toalha de rosto e prepare os materiais solicitados pelos professores.

Salientamos a importância de respeitar a presença nas aulas on-line e presenciais. Sugerimos a leitura atenta de
todo o protocolo de biossegurança da escola. 

Seja virtual ou presencial
Nosso encontro será especial!

Conhecimento e diversão 
Teremos como missão! 

 
Garanta sua passagem

E chame todo o pessoal 
Prepare a sua bagagem 

Será uma viagem sensacional!
 

Estão todos a bordo?
Chegou a hora de explorar 

Venha logo, vamos lá!
No terceiro ano, você vai se encantar!

Vamos todos embarcar
Numa grande aventura

É só você navegar
Nessa jornada de cultura! 

 
Observe o misterioso roteiro 
Vamos por terra, água ou ar?
Aprendizagens o ano inteiro 

Temos certeza, vamos conquistar!
 

O caminho a seguir
Juntos, iremos descobrir!
O trajeto pode ser longo

Mas unidos, vamos conseguir!

Queridas crianças e famílias!

Professores dos terceiros anos.


