Colégio Dom Barreto
Senhores pais ou responsáveis,
Várias famílias sinalizaram a necessidade do uso dos materiais que se
encontram no Colégio. Em contato com a Vigilância Sanitária de Campinas,
fomos informados que podemos abrir o Colégio de maneira organizada e sem
aglomerações para que os pais possam pegar os materiais.
Na quarta-feira, dia 08/04, o Colégio estará aberto para os alunos do
período da manhã e quinta-feira, dia 09/04, para os alunos do período da
tarde. Os responsáveis que queiram, poderão retirar o material do seu filho.
Seguiremos as normas de segurança orientadas pela Vigilância Sanitária.
A entrada será feita pela rua Floriano de Camargo Penteado (portão da
rampa). Os pais utilizarão a escada rosa e poderão encaminhar-se para a sala
que seu filho estuda. Os materiais estarão em cima da carteira e em cada sala,
teremos uma auxiliar para orientá-los.
Atenção para o dia e horário:
 Quarta-feira – 08/04 – Alunos período da manhã:





5ºs anos A e B –
4ºs anos A e B –
3ºs anos A e B –
2ºs anos A e B –

das 8h às 9h
das 9h às 10h
das 10h às 11h
das 11h às 12h

 Quinta-feira – 09/04 – Alunos período da tarde:




4ºanos C – das 8h às 9h
3ºanos C – das 9h às 10h
5ºanos C e 2ºs anos C e D – das 10h às 11h

Pedimos, que nesses dias, sigam as medidas de segurança segundo
orientação da Vigilância Sanitária:
1- Se possível, use máscaras de proteção;
2- Ao tossir ou espirrar, use lenços de papel e, em seguida, jogue-os no lixo ou
cubra a boca e o nariz utilizando o braço;
3- Evite cumprimentos com abraços, apertos de mão e aglomerações dentro ou
fora do colégio;
4- O colégio irá disponibilizar álcool gel para higiene das mãos.
Contamos com a colaboração de todos.
Atenciosamente,
A Diretoria

