Assunto: Entrega dos Materiais Escolares nas Unidades Sigma – Anos Iniciais

Queridos responsáveis,
Desejamos que todos vocês estejam bem!
Nessas duas semanas de atividades remotas temos experimentado situações
muito novas e temos aprendido muito. Acreditamos que isso também se aplica a vocês,
pais, e aos nossos alunos. Com certeza sairemos desse tempo mais fortalecidos!
É certo que nesse momento tão novo, de grande turbulência e incertezas,
precisamos unir forças para ajudarmos nossas crianças a enfrentarem, de maneira mais
segura e serena, os desafios que temos hoje e os que ainda virão. Tenham a certeza que
toda a equipe Sigma está trabalhado incansavelmente para que todas as adaptações
pedagógicas necessárias sejam realizadas com reflexão, responsabilidade e
compromisso com uma educação de qualidade.
Assim, dando mais um passo importante nesse sentido, depois de termos todas
as nossas unidades Sigma completamente higienizadas e desinfectadas com álcool em
gel e cloro, e sem circulação de pessoas há muito tempo, com maior segurança,
estruturamos para amanhã, 3 de abril, uma logística para a entrega dos materiais
escolares das crianças que estão guardados nos armários da escola.
O esquema funcionará da seguinte forma:
1. Para as turmas do turno matutino, o horário de entrega será de 9h30 às 12h30
e para o turno vespertino será de 15h30 às 18h30.
2. A professora regente estará equipada com luvas e máscaras, realizando essa
entrega na sala da turma do(a) seu(sua) filha.
3. Para evitar o contato próximo e a aglomeração de pessoas, a professora estará
dentro da sala de aula sozinha e os pais devem aguardar na porta da sala de aula
e receber os materiais do lado de fora.
4. Pedimos que levem uma sacola, ecobag, ou um saco plástico para que o material
da criança possa ser guardado e transportado para casa.

5. Os responsáveis que não quiserem buscar os materiais (livros) físicos na escola,
o acesso na versão digital também está disponível na plataforma Plurall,
conforme comunicado enviado anteriormente.
Por medida de segurança e para a preservação da saúde de todos, pedimos que
observem algumas orientações:
•

Preventivamente, evitem tocar em maçanetas, corrimãos e em outros locais.
Embora a escola esteja sem circulação de pessoas há tempo e higienizada por
toda a equipe de limpeza, é importante sempre termos o máximo de
precaução;

•

Evitem interagir com as pessoas. Essa entrega deve ser rápida, pois não
podemos ter aglomeração de pessoas nos ambientes;

•

Se formar fila na porta da sala, mantenham a distância mínima recomendada
de dois metros entre as pessoas;

•

Não levem as crianças para esse ambiente. Elas precisam estar preservadas em
casa que é o lugar mais seguro nesse momento.

Aproveitamos para reforçar que os nossos canais de comunicação, e-mail das
Coordenadoras Pedagógicas e Orientadoras Educacionais, o Fale Conosco e os números
de telefones já divulgados, continuam à disposição dos senhores. Usem sempre que
necessário. Tenham a certeza de que sempre estamos abertos ao diálogo e, por isso,
estamos com uma equipe mobilizada para não os deixar sem um retorno. Contem
sempre conosco!
Na certeza de que também contaremos com a colaboração de vocês, agradecemos
antecipadamente a compreensão, a confiança, a paciência e o carinho de todos.
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