
Início do Ano Letivo/Retorno às aulas – Turno Vespertino – Em 28/01/2022. 

 
Supervisora Pedagógica:Simone Chagas Cintra 

 

 Acreditamos que 2022 é um ano de esperança e novas expectativas para o toda comunidade 

escolar. Um ano para se reconectar ao espaço escolar, reencontrar os colegas, professores e ampliar 

as possibilidades de aprendizagem. Tudo, claro, de acordo com o que for mais seguro para o contexto 

do momento. Com muita confiança que 2022 será um ano promissor para todos, nós retornaremos 

com o compromisso de seguir as recomendações dos órgãos competentes e o Protocolo Sanitário  

para o Retorno às Aulas Presenciais em nosso Colégio.  

  Sejam bem-vindos (as)!  

 No dia 01 de fevereiro, no horário das 13h às 15h,  acontecerá a entrega da lista de material 

solicitada para os professores. Pedimos que sejam rápidos e breves, para evitarem as aglomerações 

dentro da escola.   

 Início das aulas: dia 02 de fevereiro de 2022. 

 Horário da Educação Infantil:  

 Recreação Matutina, Berçário (manhã) – entrada às 7h30min e saída às 12h, pelo portão 

principal. 

 Período Integral – entrada às 7h30min e saída às 17h30min, pelo portão principal. 

 Berçário (tarde), Maternal I, II e III, Nível I e Nível II – entrada às 13h e saída às 17h30min, pelo 

portão principal. 

 Horário do Ensino Fundamental: 

 1º ano, 2º ano e 3º ano – entrada às 13h15min e saída às 17h45min, pelo portão da quadra.  

 Será fundamental o cumprimento das orientações passadas em nossa Cartilha de 
Retorno às Aulas Presenciais enviado via e-mail e das instruções citadas nesta circular: 

1) Os horários estipulados para entrada e saída do Colégio para cada grupo de alunos não 
deverá ser desrespeitado. 

2) No período de adaptação das crianças menores, será permitido a entrada dos responsáveis. 
Pedimos que não se aglomerem e só entrem na sala de aula com a permissão da professora.  

3) No final da tarde, os pais não poderão entrar nas dependências da escola para retirarem as 
crianças. Pedimos que aguardem, fazendo uma fila seguindo as demarcações da calçada. 
Uma funcionária vai chamar a criança  pelo microfone.  

4) Uso obrigatório do uniforme escolar completo. 

5) Utilizar corretamente a máscara. Trazer pelo menos duas trocas. Lembrar de trazer uma 
embalagem para guardar as máscaras usadas e uma garrafa ou copo para o consumo de 
água. O bebedouro será utilizado apenas para encher a garrafa ou o copo com água.  

6) O porteiro ou outros funcionários do Colégio não poderão ter contato direto com os alunos, por 
isso é necessário que o aluno se organize para transportar seus próprios materiais (mochila, 
lancheira...) na chegada e saída da escola. Exceto para as crianças bem pequenas que ainda 
precisam de ajuda. 

7) O horário do intervalo será utilizado para lanche, uso dos banheiros, troca de máscaras e 
encher as garrafinhas de água. Haverá o horário de recreio com dia e horário agendado, mas 



teremos momentos lúdicos todos os dias planejados pelas professoras. 

8) As comemorações dos aniversários acontecerão na última sexta-feira do mês e sem a 
presença dos pais. Favor agendar com a professora e pedir as orientações necessárias. 
Qualquer alteração enviaremos comunicado posteriormente.  

9) A Cantina do Colégio funcionará normalmente como no ano anterior. Em breve vocês 
receberão o cardápio e horário de funcionamento dos responsáveis.  

10) O lanche trazido pela criança deverá seguir as mesmas orientações do ano anterior. Colocar 
dentro de uma lancheira térmica juntamente com um suporte com gelo, para que possa ser 
consumido pela criança no horário do lanche. Trazer a fruta picada ou descascada dentro de 
um pote ou embalada em papel filme dentro da lancheira também.  Lembrando que o lanche 
deverá ser saudável, sem refrigerantes, biscoitos recheados, balas, salgadinhos tipo 
Elma Chips, pipoca, etc.  

11)  A Biblioteca do Colégio funcionará normalmente para o empréstimo e devolução dos livros, 
porém o horário de cada turma será agendado pela supervisão.  

12)  O formato das aulas para as turmas do Berçário até o Maternal III será presencial. Já para  
as turmas do Nível I, Nível II, 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I será híbrido. Assim 
o pai que não se sentir confiante para retornar com o filho para à escola, poderá ter a opção 
de assistir a aula on-line ou fazer as atividades remotas.  

13)  Os pais que decidirem que os filhos farão a aula on-line, favor preencher o Termo de 
Consentimento escolhendo a opção desejada. Favor entregar na Secretaria do Colégio.  

14)  O bilhete para a aquisição dos livros de Literatura será enviado pela Supevisão na primeira 
semana de aula.  

15)   Pedimos que avisem o Colégio com antecedência, quando alguém que não seja o responsável 
direto (pai/mãe) for buscar a criança no final da aula.  

16)  Para os pais que têm filhos nos dois segmentos; Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 

orientamos que a chegada dos filhos seja no horário da criança mais nova e o horário de saída 

da criança mais velha.   

  

 É com uma imensa alegria que externamos o nosso sentimento de gratidão a vocês. Gratidão, 

como disse Antístenes: “É a memória do coração”. Assim, queremos abrir o nosso coração... O 

coração do Colégio Tecnológico Delfim Moreira e fazer memória deste ano de 2022.  

Queremos agradecer por nos confiar aquilo que vocês têm de mais precioso: os seus filhos. E por 

acompanharem com suas presenças o conhecimento que está moldando cada um de seus filhos.   

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

Fevereiro/2022 


