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Mogi Mirim, 28 de julho de 2021. 
 

Ref.: VOLTA ÀS AULAS | 1º e 2º ANO | AGOSTO 2021  

Prezadas famílias,  

Esperamos encontrá-las bem neste momento que nos exige cuidado, mas que traz no horizonte a esperança! 
De acordo com o decreto estadual nº 65.849, de 06 de julho de 2021, o Colégio Imaculada atende todas as exigências 
para o retorno das aulas 100% presenciais, a partir de 2 agosto.  

Salientamos que o serviço opcional do Período Integral, para alunos regularmente matriculados – 
Maternal ao 5º ano, será retomado, assim como o atendimento da Lanchonete Imaculada Sabor para aqueles 
que desejarem adquirir os kits de lanches mensais.  

Para as famílias que desejarem visualizar a live realizada na noite de terça-feira, 27/7, o arquivo 
completo está disponível no link: https://youtu.be/ouSqnMA1Ccw, ou, caso prefiram, segue em anexo o arquivo 
apresentado.  

Lembramos que as famílias que optarem pela manutenção das aulas remotas do(a) seu(sua) 
filho(a) deverão entrar em contato com a coordenação até o dia 29/7 (quinta-feira).  

Ressaltamos que em caso de sintomas gripais e/ou confirmação de COVID o aluno deverá permanecer 
em casa, e a família deverá entrar em contato com a coordenação para os encaminhamentos necessários, bem 
como, para orientação das atividades remotas.  

 

Informações sobre Entrada e Saída/Sala: 

Turma Acesso Entrada Saída  
Na segunda-feira, 2 de agosto, 
demais informações pertinentes 
ao início do semestre serão 
encaminhadas nos e-mails e 
divulgadas no Google Sala de 
Aula (Mural). 

 

1º ANO A 

PORTÃO 3 

FUNDAMENTAL 

12H45 ÀS 13H 17H10 ÀS 17H20 

1º ANO B 12H45 ÀS 13H 17H20 ÀS 17H30 

1º ANO C 12H45 ÀS 13H 17H30 ÀS 17H40 

2º ANO A 12H45 ÀS 13H 17H30 ÀS 17H40 

2º ANO B 12H45 ÀS 13H 17H20 ÀS 17H30 

2º ANO C 12H45 ÀS 13H 17H10 ÀS 17H20 

 

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos, e seguimos juntos, à disposição e em constante diálogo! 
Que Santa Cândida e a Virgem Imaculada continuem iluminando nosso caminho.  

Atenciosamente,  
Cristiane Perol. 

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA  
Os alunos serão recepcionados por equipe que seguirá os protocolos de segurança e deverão atender aos cuidados 

por eles exigidos.  

 É obrigatório o uso de máscaras o tempo todo do período escolar;  

 O aluno deve trazer máscaras em quantidade suficiente para troca a cada 3 horas de uso e embalagem para 

armazenamento das máscaras já utilizadas; 

 Não está autorizada aglomeração pelos corredores, áreas comuns, pátios e demais espaços da escola;  

 É necessário o uso constante de álcool em gel;  

 O aluno deverá trazer sua própria garrafa de água;  

 No caso de o aluno optar por trazer o lanche de casa: recomendamos tragam alimentos não perecíveis e que 

possam permanecer na lancheira até o momento da alimentação. 

Manual do Aluno e Protocolo Sanitário – www.colegioimaculada.com.br/ieic-anoletivo-2021 

http://www.colegioimaculada.com.br/ieic-anoletivo-2021

