CONVITE PARA AMBIENTAÇÃO DIGITAL – ALUNOS NOVATOS DA ESCOLA NOSSA
SENHORA DE GUADALUPE
ENSINO FUNDAMENTAL EXCLUSIVAMENTE PARA OS NOVATOS
Prezada Família e estimado estudante!
O ano letivo se inicia por meio não presencial, na primeira semana. No entanto, considerando que o estudante
novato não tem acesso digital, nem o uniforme, estamos agendando um encontro em horário especial para que
todos conheçam nosso trabalho e se sintam em casa.
Seguem algumas informações importantes para comparecer à reunião:
1. Comparecer à escola, exclusivamente, no dia e horário informado para a série conforme turno no
qual o aluno está matriculado;
2. Terá acesso a reunião, exclusivamente, o estudante novato na instituição. Toda a preparação foi
montada considerando esse público.
3. O estudante poderá chegar com no máximo 15 min de antecedência, devendo obedecer a ordem na fila
de entrada e condução para a sala de entrega do fardamento.
4. É obrigatório o uso de máscara, no acesso e permanência na escola;
5. Para a reunião orientamos que traga apenas um bloco de anotações e caneta para uso individualizado.
Será o momento de ambientação para conhecimento das normas de funcionamento e recursos digitais;
6. Teremos 2 horas de permanência presencial;
7. Orientamos que os estudantes portem um Kit Anti-Covid”
• Garrafa própria para beber água;
• Álcool gel para higienizar as mãos durante o deslocamento para a escola e retorno para casa;
• 01 máscara para trocar (caso necessário) durante o período dentro da escola;
• Saquinho de lixo para colocar os produtos que manuseou e precisa descartar.
8. A partir da ambientação, montaremos os grupos de comparecimento presencial e das atividades online.
Estamos prontos para recebê-los, de acordo com as datas e horários:
HORÁRIO

DATAS
09/02
10/02
11/02
Manhã: 07h30min às Alunos novatos do 4º ao Alunos novatos do 2º e Alunos novatos do 1º
9h30min
8º ano do Ensino 3º ano do Ensino ano
do
Ensino
Fundamental
Fundamental
Tarde: 13h30min às Fundamental
15h30min
O acesso dos alunos acontecerá pelo Acesso do Auditório.
OBSERVAÇÃO: O aluno deverá comparecer à unidade, no turno que foi matriculado.
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