COLÉGIO DOM BARRETO
CIRCULAR Nº 45
Alunos: Ensino Fundamental II
Assunto: Decreto Municipal Nº 21.595, de 29 de julho/2021- Retorno presencial em agosto
Campinas, 30 de julho de 2021.
Senhores Pais/Responsáveis,
Na última 5ª feira (29.07.2021), foi publicado novo Decreto Municipal Nº 21.595, de 29 de julho/2021, revogando o
limite de distanciamento de 1,5m e instituindo o limite de 1,0 m entre as cadeiras na cidade de Campinas-SP.
Assim sendo, o Colégio Dom Barreto terá condições de acomodar 100% dos alunos do Ensino Fundamental 2, sem
necessidade de instituir grupos de rodízio.
Entretanto, continua sendo necessária a manifestação dos pais/responsáveis pelo retorno presencial às aulas, bem
como

a

indicação

das

fases

do

Plano

São

Paulo

(vermelha,

laranja,

amarela,

verde)

-

via

e-mail

(oeef2@colegiodombarreto.com.br ):
(1) Para uma organização prévia de uma possível e repentina mudança do contexto pandêmico que imponha novamente o
sistema de rodízio.
(2) Para o controle da realização das provas presenciais e das atribuições das provas on-line no Teams.
(3) Para o monitoramento dos sintomas dos alunos e aferições de temperatura na entrada do Colégio.
Segue a nova distribuição dos anos/turmas e salas de aula:
PERÍODO DA MANHÃ

PERÍODO DA TARDE

Ano/Turma

Sala nº

Ano/Turma

Sala nº

6º A

18

6º C

23

6º B

24

7º C

24

7º A

16

8º C

16

7º B

17

9º C

17

8º A

19

8º B

23

9º A

22

9º B

26

O retorno presencial em agosto permanece opcional até segunda ordem.
ATENÇÃO: os alunos que já estão frequentando as aulas presenciais, não precisam confirmar o retorno presencial em
agosto/2021 (já estão na lista).
Solicitamos às famílias, cujos os filhos ainda não estão no ensino presencial e pretendem o retorno presencial no
segundo semestre/2021, que enviem a solicitação por e-mail à Orientação Educacional (oeef2@colegiodombarreto.com.br),
INFORMANDO AS FASES DO PLANO SÃO PAULO (VERMELHA, LARANJA, AMARELA, VERDE). Como o estado de São Paulo está na
fase de transição vermelha-laranja, as famílias que pretendem o retorno presencial em agosto precisam optar por todas as fases
do Plano SP.
O Colégio Dom Barreto seguirá as orientações dos Órgãos Superiores e manterá o cuidado com os protocolos de segurança
em saúde. Reiteramos as orientações:

COLÉGIO DOM BARRETO


Distanciamento de, no mínimo, 1,5 metros;



Utilização constante de máscaras (se possível, duas máscaras ou uma de alta proteção);



Distanciamento no momento do lanche e das refeições;



Levar apenas o material necessário para o dia escolar;



Subir as escadas do Colégio com o distanciamento necessário;



Armazenar o lanche e o almoço em embalagens descartáveis;



Não compartilhar objetos como materiais escolares, celulares, tablets, fones de ouvido etc.;



Não frequentar o Colégio se estiver com sintomas de COVID-19;



Comunicar imediatamente ao Colégio se estiver com sintomas de COVID-19 ou no caso de contato com
pessoas com COVID-19;



Não tocar, em hipótese alguma, o colega/professor/funcionário;



Lavar as mãos constantemente e evitar tocar o rosto;



Trazer a sua garrafinha de água;



Realizar a troca diária do uniforme.

OBS.: Qualquer alteração nas disposições do Decreto ou nas orientações dos Órgãos Superiores, o Colégio comunicará as
famílias.
QUE TODOS NÓS TENHAMOS UM ABENÇOADO RETORNO!

Atenciosamente
Colégio Dom Barreto

