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Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021.
Prezadas Famílias,
Paz em Cristo Senhor!
Estamos às vésperas de um novo ano, ainda, de incertezas, inseguranças, mas com muita vontade de
acertar, vencer os desafios para nos tornarmos mais fortes e confiantes na missão recebida do Pai Providente.
Neste momento, é importante unirmos nossas forças para que – juntos – galguemos mais um degrau para
alcançarmos o “topo”.
A escola, há tempo, vem treinando as equipes pedagógica e administrativa para que esse momento, tão
esperado por todos nós, ocorra com organização, ordem e segurança. A família exerce papel fundamental,
orientando seus filhos ao respeito às normas protocolares, atenção às orientações recebidas dos funcionários
distribuídos pela escola;
Bom retorno a todos, sejam benvindos!
Para que todos voltem felizes às suas casas, sem desentendimentos, na certeza que seu filho está em lugar
confiável e seguro, recordamos alguns itens importantes a serem observados. Contamos com sua adesão e
compreensão:
1 – último dia para entrega da opção (aula on-line ou presencial) 26/01/21, até às 16h;
2 – os que não entregaram, no tempo determinado, continuarão participando das aulas on-line, até nova
oportunidade
3 – não haverá, a partir desta data, troca de sala ou período, favor não insistir;
4 – evitem aglomeração na porta de entrada, os alunos entrarão em fila dupla e haverá funcionário nas
escadas, corredores, sanitários, os professores já estarão em sala de aula acolhendo a cada um. Os pais que
desejarem ver o procedimento de entrada, dirijam-se às escadarias da Igreja. Por favor, deixem o portão
livre;
5 – as turmas com pouca adesão para participar das aulas presenciais, poderão ser agrupadas em uma única
sala e a outra professora ministrará aula on-line para o outro grupo;
6 – caso contrário: turma com adesão às aulas presenciais maior do que a capacidade física da sala,
alternaremos os dias para virem à escola de maneira tal que ninguém ficará prejudicado;
7 – nestas duas primeiras semanas, o atendimento ao público será a partir das 8h., no período matutino e 14h.,
no período vespertino;
8 – não mandar para a escola aluno que ainda não concluiu o processo de matrícula, não temos como inclui-lo
em turma;
9 – as crianças que utilizam o transporte escolar entrarão pelo acesso da Rua Peçanha Povoas
10 – as crianças devem trazer para as aulas somente cadernos e estojo contendo material de uso pessoal, os
professores avisarão quando e quais livros deverão trazer a cada dia;
11 – ao sair da sala por qualquer necessidade, guardem todo material, não deixar sobre a mesa, para facilitar a
higienização;
12 – a saída do período da manhã será pelo portão da garagem. Recomendamos: deixar a saída livre. No
período da tarde como são menores, sairão espaçadamente pela porta de entrada;
13 – por favor, não esqueçam de mandar uma garrafa de água, álcool gel, três máscaras e uma muda de roupa
para emergência.
Confiantes na assistência da ação providente da Sagrada Família de Nazaré e na responsabilidade de
cada genitor, aguardamos com fé e esperança o novo marco de nossas vidas.
Atenciosamente,
A Direção.
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