
Barra Mansa, 14 de abril de 2020. 

 
 

Caros pais e/ou responsáveis,  

 

Após devida autorização do órgão competente do município, em parceria com a fiscalização de posturas, 

comunicamos que será viabilizada a entrega dos livros e de uma parte do material escolar que ficaram no 

Colégio dos alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e do Ensino Médio. Foram 

preparados kits com todos os cuidados de manuseio e higienização.  

 

Essa ação irá facilitar o processo da rotina de estudos e do acompanhamento das videoaulas em nossa 

plataforma Google Classroom. Contudo, lembramos que na plataforma virtual de aprendizagem do 

Positivo On (no caso da Educação Infantil) e no portal do Sistema de Ensino Poliedro (no caso do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio) as famílias têm acesso aos livros didáticos digitais.   

 

Para evitar qualquer tipo de aglomeração, estabelecemos um cronograma de entrega.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Horário 4ª feira - 15 de abril 5ª feira - 16 de abril 

8h às 9h30min Maternal II Maternal II 

9h30min às 11h Maternal III Maternal III 

13h às 14h Pré-escolar I Pré-escolar I 

15h às 16h Pré-escolar II Pré-escolar II 

EF ANOS INICIAIS 

Horário 6ª feira - 17 de abril 2ª feira - 20 de abril 

8h às 9h30min 1º ano 1º ano 

9h30min às 11h30min 5º ano 5º ano 

13h às 14h 4º ano 4º ano 

15h às 16h 3º ano 3º ano 

16h às 17h 2º ano 2º ano 

ENSINO MÉDIO 

Horário 6ª feira - 17 de abril 2ª feira - 20 de abril 

8h às 9h30min 1ª Série 1ª Série 

9h30min às 11h30min 2ª Série 2ª Série 

13h às 14h 3ª Série 3ª Série 

 

Ainda seguindo as recomendações das autoridades de saúde, é muito importante que apenas uma pessoa 

da família compareça ao Colégio para a retirada do material, sempre cumprindo as normas de higiene e 

segurança. A entrada dos senhores será pela Recepção de Alunos do prédio principal (Educação Infantil e 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais) e pela Recepção de Alunos próxima ao Verbinho (Ensino Médio).  

 



Os pais que tiverem filhos em mais de uma turma em cada segmento, poderão pegar para ambos 

normalmente, no dia e horário escolhido, dentro do cronograma do segmento. Já os pais que tiverem 

filhos em segmentos diferentes deverão ficar atentos, pois o material de cada turma só estará disponível 

nas datas e nos horários informados acima. É preciso se organizar para comparecer na data mais à frente. 

Por exemplo: uma família com filhos na Educação Infantil e no Ensino Médio pode ir buscar o material de 

ambos no dia determinado para o Ensino Médio, pois se for no dia da Educação Infantil, o material do 

Ensino Médio ainda não estará preparado para entrega. 

Mais uma vez, obrigado pela confiança e parceria. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

No caso do Ensino Médio, estamos tirando o material do armário, embalando e colocando de volta (com 

todos os cuidados necessários). Mas nem todos tem chaves reservas. Os que estavam nesta situação 

continuam do jeito que o aluno deixou. Por isso, os pais deste segmento devem saber o número do 

armário do filho e trazer a chave.  

 

Atenciosamente, 

 

Flavia Gonçalves Real 

Diretora Escolar 


