
Queridas Famílias,

Compartilhamos o cronograma de acolhimento às atividades presenciais para o mês de agosto,
contemplando um escalonamento para cada dia da semana. Como já dissemos, com esta estratégia, buscamos
uma ampliação dos dias de presencialidade das crianças na Escola, sem abrir mão do cuidado com as questões
sanitárias e socioafetivas.

Em agosto vamos ter entrada de 2 crianças novas na turma, sendo assim, 15 irão frequentar
presencialmente. Para continuar respeitando os cuidados necessários vamos marter a frequência diária de 12
crianças, ficando sempre 3 em casa. A escala se repete semanalmente.

Salientamos a importância de cada família estar atenta à composição planejada para este momento,
evitando trocas desnecessárias entre as crianças participantes do escalonamento - especialmente, neste
momento, de retomada facultativa do fornecimento de lanche pela cantina da Escola.

Ao apresentarmos o planejamento previsto para a modalidade online e presencial para as próximas
semanas, agradecemos a compreensão, a disponibilidade e a colaboração de todos/as!

Um abraço carinhoso,
Equipe Diretiva e Equipe do Núcleo da Infância



Informações Importantes: 

.

Consideramos importante explicitar que, neste momento, diante do atual cenário epidemiológico da pandemia, que ainda é preocupante, definimos que a
capacidade máxima é de 12 de crianças por sala, considerando a área total e a impossibilidade de utilização de espaços ao ar livre em dias de chuva e frio.

Desde o início do processo de retorno às atividades presenciais, buscamos ser coerentes com as premissas de cuidado já enfatizadas em tantos
encontros, bem como, estamos constantemente atualizando nossos protocolos de acordo com novas informações e orientações de especialistas, que têm
reafirmado a importância dos seguintes aspectos:
1- Máscara de boa qualidade bem ajustada no rosto (conforme as recomendações técnicas para adultos e crianças).

2- Ventilação dos ambientes ou, melhor ainda, ficar ao ar livre.

3- Distância (mínimo 1,5 metro, mas a maior que for possível).

Capacidade de crianças por sala: 

Encontros Virtuais NH (16h20min) 
https://us02web.zoom.us/j/83116509625?pwd=ZWZoR2VoSjNjcnkwSUw2bHBIUG 

N1dz09
ID da reunião: 831 1650 9625 

Senha de acesso: 573331

https://us02web.zoom.us/j/83116509625?pwd=ZWZoR2VoSjNjcnkwSUw2bHBIUGN1dz09


Lanche:

COMUNICAÇÃO: PACTOS DE CUIDADO INDIVIDUAL E COLETIVO 

Caso seu/sua filho/a apresente algum sintoma sugestivo de Covid-19 ou tenha tido 
contato com pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19, a Escola deverá ser 

imediatamente, através do Canal COE-E Local: 
(51) 3235-5017 ou

(51) 99933-6424

central.coe@joaoxxiii.com

Reiteramos a importância dos pactos de cuidado individual e coletivo, bem como a
comunicação imediata com a escola sobre possíveis situações de suspeita, confirmação ou
contato próximo com pessoas com Covid-19 envolvendo sua família. Lembramos também
da política preventiva de “ficar em casa, caso se sinta doente ou tenha tido contato
próximo com alguém com sintomas sugestivos de Covid19”.

mailto:central.coe@joaoxxiii.com


.

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DOMICILIARES–Níveis Multi-idade

2ª feira

02/08

3ª feira 03/08 4ª feira 04/08 5ª feira

05/08

6ª feira 06/08

ZOOM
LINK RECORRENTE

ENCONTRO VIRTUAL COM PROFª
BOB (música)

ENCONTRO VIRTUAL
COM A PROFª REGENTE

ENCONTRO VIRTUAL  
COM A PROFª

REGENTE

16h20min NH NH NH



.

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DOMICILIARES–Níveis Multi-idade

2ª feira
09/08

3ª feira 10/08 4ª feira 11/08 5ª feira 
12/08

6ª feira 13/08

ZOOM
LINK RECORRENTE

ENCONTRO VIRTUAL COM
PROFª REGENTE

ENCONTRO VIRTUAL COM A
PROFª REGENTE

ENCONTRO VIRTUAL  
COM A PROFª de 

Inglês Karol

16h20min NH NH NH



.

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DOMICILIARES–Níveis Multi-idade

2ª feira
16/08

3ª feira 17/08 4ª feira 18/08 5ª feira-
19/08

6ª feira 20/08

ZOOM
LINK RECORRENTE

ENCONTRO VIRTUAL COM PROFª
BOB (música)

ENCONTRO VIRTUAL
COM A PROFª REGENTE

ENCONTRO VIRTUAL  
COM A PROFª

REGENTE

16h20min NH NH NH



.

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DOMICILIARES–Níveis Multi-idade

2ª feira
23/08

3ª feira 24/08 4ª feira 25/08 56 feira 
27/08

6ª feira 27/08

ZOOM
LINK RECORRENTE

ENCONTRO VIRTUAL COM
PROFª REGENTE

ENCONTRO VIRTUAL COM A
PROFª REGENTE

ENCONTRO VIRTUAL  
COM A PROFª de 

Inglês Karol

16h20min NH NH NH


