
Orientações de cuidados 

indispensáveis para a



• Utilização de máscaras para alunos a partir de 3 anos de idade;

• Os horários de entrada e saída devem ser seguidos
RIGOROSAMENTE, evitando que ocorra aglomerações, bem como
devem ser respeitados os locais específicos de cada nível de ensino.

• Todos os alunos deverão trazer sua garrafinha com água.



• Cantina Escolar somente estará liberada a partir do dia 02 de março em
função das conclusões da reforma da Área Coberta.

OBS.: aconselha-se que façam uso de compra antecipada do lanche ou
ainda, utilizar-se de conta mensal para evitar manuseio de dinheiro. Cada
responsável deverá entrar em contato antecipadamente com o proprietário
da Cantina para ver a melhor forma de organização.



IMPORTANTE:

• Oriente seu (sua) filho (a) a evitar abraços, toques de mãos e 
empréstimos de materiais.

• Qualquer sintoma de febre, tosse e coriza, a criança deverá 
permanecer em CASA.



• Atendimentos às Famílias serão realizados somente mediante

agendamento via telefone. Apenas um adulto por família poderá entrar

na escola para acompanhar os alunos da Educação Infantil. Os demais

pais não estão autorizados a entrar e circular pela escola. Por uma

questão de resguardo de todos, favor não insistir.



Contamos com o entendimento e apoio de todos, pois acreditamos
que esses encaminhamentos serão por um período, e que com o
passar do tempo as situações relativas à pandemia se restabeleçam.

Atenciosamente, 

Equipe Diretiva CSCJ



ACESSOS E HORÁRIOS

• TURNO MANHÃ: 7h30 às 11h55min

6º ao 8ºanos - entrada e saída pelo GINÁSIO (Rua 25 de julho)

9º ano e Ensino Médio - entrada e saída pelo Portão  (Rua 12 de outubro)         



TURNO DA TARDE: 

• Ed. Infantil - 13h15min às 16h (período de adaptação)

Entrada e saída pela pelo portão da Rua 25 de julho

• Ensino Fundamental 

1ºano:  13h30 às 16h (período de adaptação)

2º ao 5º ano:  13h30 às 17h55min    

1º ao 3º ano – entrada e saída pelo Ginásio

4º e 5º ano – entrada e saída pelo portão de alunos                                                     


