
 

 

Barra Mansa, 24 de junho de 2020. 

 

Srs. Pais e/ou Responsáveis das turmas do Maternal II, Maternal III e Pré I, 

 

Comunicamos que será viabilizada a entrega dos livros do 2º Volume e de outra parte do material 

escolar que ficou no Colégio. Foram preparados kits com todos os cuidados de manuseio e 

higienização. 

 

Solicitamos que, ao buscar o material, também levem as produções da criança e o livro 

com as atividades já realizadas na pasta escolar. Sem preocupação de conclusão de toda 

a proposta dada pela professora: reforçamos que é apenas o que já foi realizado. 

 

Essa ação irá facilitar a observação da professora em relação a caminhada de seus alunos, bem 

como no processo da continuidade da rotina de estudos das videoaulas em nossa plataforma 

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

On (no caso da Educação Infantil), as famílias têm acesso aos livros didáticos digitais.  

 

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

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Horário 4ª feira – 1º de julho 5ª feira – 2 de julho 

8h às 9h30min Maternal II e III Maternal II e III 

9h30min às 11h Pré-escolar I Pré-escolar I 

13h às 14h Maternal II e III Maternal II e III 

15h às 16h Pré-escolar I Pré-escolar I 

 

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, com obrigatoriedade do uso de máscara. A entrada dos 

senhores será pela Recepção de Alunos do prédio principal, onde serão acolhidos por alguns 

membros da equipe do Verbinho. 

 

Os pais que tiverem filhos no Pré II poderão esperar o cronograma da turma que está previsto 

para os dias 21 e 22 de julho. Mais uma vez, obrigada pela confiança e parceria. Estamos à 

disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

Jenian Marins Aguiar Camatta 

Coordenadora da Educação Infantil  


