
 

São Gonçalo, 30 de abril de 2020. / Circular 011 
 

Prezados Responsáveis. 

Tendo em vista a prorrogação do período de isolamento e a continuidade 
das Aulas Online, vamos disponibilizar os materiais didáticos dos alunos para 
os responsáveis que desejarem retirá-los na escola. Aqueles que optarem por 
não retirar, terão o material guardado e entregue no retorno as aulas. 

A fim de garantir que a retirada dos materiais ocorra de forma organizada e 
segura para toda a nossa comunidade escolar, abriremos a escola somente 
nos dias 07/05/20 (quinta-feira) e 08/05/20 (sexta-feira) e 11/05/20 
(segunda-feira), sendo única e exclusivamente para retirada do material 
didático dos alunos, conforme horário abaixo definido para cada turma.  

 
 Dia 07/05 (quinta-feira) 

TURNO DA TARDE 

TURMAS HORÁRIO NOMES INICIADOS DE 

Jardim 1.A 9h às 9h30min *** 

Jardim 2.A 9h30min às 10h *** 

Jardim 3.A 10h às 10h30min *** 

Jardim 3.B 10h30min às 11h *** 

1ºano.A 
11h às 11h30min A a J 

11h30min às 12h K a Z 

TURNO DA MANHÃ 

Jardim 1 e 2.M 13h30min às 14h *** 

Jardim 3.M 14h às 14h30min *** 

1ºano.M 
14h30min às 15h A a K 

15h às 15h30min L a Z 
 

 Dia 08/05 (sexta-feira) 
         TURNO DA TARDE 

TURMAS HORÁRIO NOMES INICIADOS DE 

1ºano.B 
8h30min às 9h A a J 

9h às 9h30min K a Z 

2ºano.A 
9h30min às 10h A a J 

10h às 10h30min K a Z 

2ºano.B 
10h30min às 11h A a L 

11h às 11h30min M a Z 

3ºano.A 
11h30min às 12h A a L 

12h às 12h30min M a Z 

TURNO DA MANHÃ 

2ºano.M 
14h às 14h30min A a G 

14h30min às 15h  H a Z 

3ºano.M 15h às 15h30min *** 



 Dia 11/05 (segunda-feira) 
TURNO DA TARDE 

TURMAS HORÁRIO NOMES INICIADOS DE 

4ºano.A 
9h às 9h30min A a K 

9h30min às 10h L a Z 

5ºano.A 
10h às 10h30min A a I 

10h30min às 11h J a Z 

TURNO DA MANHÃ 

4ºano.M 
12h30min às 13h A a L 

13h à 13h30min M a Z 

5ºano.M 
13h30min às 14h A a I 

14h à 14h30min J a Z 
 

Informamos que todos materiais estão sendo higienizados e que montamos 
um processo especial de entrega, seguindo as medidas de prevenção 
recomendada pela Secretaria de Saúde. Solicitamos aos responsáveis que 
colaborem, respeitando as datas e horários definidos para as entregas das 
turmas e seguindo as orientações de segurança mencionadas abaixo: 

 

 Para evitar aglomerações, solicitamos que apenas um adulto compareça 
para a retirada do material. 
  

 Será necessário informar a série e o nome completo do aluno no 
momento da retirada.  

 

 Estar usando máscara e munido de sua própria caneta. 
 

 Pedimos que sigam rigorosamente as orientações de dias e horários 
disponibilizados para cada série. 

 

 Para os alunos que tem irmãos a retirada do material será no horário do 
irmão mais novo. 

 

 A entrega será feita pela Travessa Leopoldina Vieira (portão principal). 
 
 
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail 

rochaxavier@yahoo.com.br ou pelo telefone (21) 96019-0182, de segunda à 
sexta das 9:00 às 11:00.          

Gostaríamos de pedir a compreensão dos senhores quanto ao atendimento 
pelo telefone da escola no dia da entrega, que será reduzido, já que parte da 
equipe da recepção estará ajudando na distribuição. 

Desejamos que todas as famílias estejam bem e saudáveis em seus lares. 

 
                                                                                                                            Atenciosamente, 

                                                                                                                        Sabrina Xavier 
                                                                                                                          Coord. Geral. 
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