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Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2022.

1º ANO EFAI

Assunto: Informações Gerais e Entrega de Material

Prezados Pais e/ou Responsável,

É com grande alegria que recebemos nossos alunos.

Para que tudo ocorra com tranquilidade, lembramos que a pontualidade na entrada e na

saída é sempre importante para que a criança sinta segurança e retorne a dinâmica da escola,

além da necessidade dos cuidados sanitários.

Destacamos aqui alguns pontos importantes:

• O uso da máscara é obrigatório por todo o tempo em que o aluno estiver na escola, exceto

na hora do lanche.

• Cada aluno deverá trazer seu frasco pequeno de álcool em gel, para ser usado,

individualmente, em sala de aula. Também deverá trazer sua garrafa ou copo para beber

água.

• A família deverá aferir, diariamente, a temperatura do aluno antes de sair para a escola e, em

caso de febre ou estado febril, o estudante deverá permanecer em casa. Aluno identificado

na escola com temperaturas elevadas ou sintomas suspeitos de COVID-19, será retirado da

sala de aula e aguardará seu responsável vir buscá-lo e só poderá retornar à escola

mediante apresentação de atestado médico.

O primeiro dia de aula é sempre um momento especial para os nossos alunos. Eles

reencontram amigos, conhecem novos alunos e os novos professores. Confiança, paciência e

segurança fazem toda a diferença.

Sabendo disso, para facilitar a arrumação do material didático na escola e evitar o peso

excessivo na mochila, organizamos a entrega do material da seguinte forma:

07/02 (2ª feira)
A mochila aluno deve ser arrumada somente com o material de uso 

pessoal diário (estojo completo e pasta) e cadernos.

08/02 (3ª feira) Livro de Língua Portuguesa e Livro de Inglês

09/02 (4ª feira) Livro de Matemática

10/02 (5ª feira) Livro de Ciências Naturais e Humanas

11/02 (6ª feira) Livro de Projeto de Vida e a Maleta Literária

Observação: A grade de horários, será entregue no 1º dia de aula.

Atenciosamente,

Luiza Guedes

Coordenadora Pedagógica
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