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Resoluções CEE 240 e 292/07 

João Pessoa, 13 de abril de 2020. 

 

Caros alunos e familiares, 
 

Com a recomendação de distanciamento social, criamos o Evolução em Casa para que você continue 
aprendendo sempre! Trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem onde serão desenvolvidas atividades 
específicas para cada faixa etária e série, viabilizadas pelas tecnologias digitais. Contudo, livros e materiais físicos 
permanecem sendo necessários. Por essa razão, ao longo desta semana, realizaremos, em nossas unidades, a entrega 
dos livros didáticos/materiais dos alunos do Ensino Fundamental – Anos  Iniciais, de forma organizada e escalonada, 
de acordo com o cronograma a seguir. 
 

Data Horário Turma Local 

15/04 

(quarta-feira) 

Das 8h às 12h 1° Ano – manhã  Unidade Jardins 

2° Anos A / B / C / D Unidade Sede 

 

Das 13h às 17h 

1° Ano – tarde  Unidade Jardins 

2° Anos E / F Unidade Sede 

3° Anos A / B / C Unidade Sede 

16/04 

(quinta-feira) 

Das 8h às 12h 3° Anos D / E / F Unidade Sede 

Das 13h às 17h 4° Anos A / B / C / D Unidade Sede 

17/04 

(sexta-feira) 

Das 8h às 12h 5° Anos A / B / C Unidade Sede 

Das 13h às 17h 5° Anos D / E Unidade Sede 

 

Reafirmando o nosso compromisso com a segurança de todos, pedimos que atentem às recomendações 

estritas a seguir: 
 

 Obedecer aos horários estabelecidos para a entrega de material da turma da criança, evitando, assim, 

aglomerações desnecessárias de pessoas; 

 Se a família não puder ou quiser pegar o material nas datas estabelecidas, mais adiante, disporemos de 

outras oportunidades para que o façam. 

 Caso a família tenha filhos em mais de uma série, cuja entrega acontece em horários diferentes, escolher um 

deles para pegar todos os materiais; 

 Na ocasião, se houver fila, posicionar-se a uma distância mínima de 1,5 metros da pessoa que está à sua 

frente; 

 Pegue a sacola identificada com o nome da criança, assine a lista confirmando a retirada do mesmo, e deixe o 

ambiente escolar. Leve sua própria caneta, evitando compartilhamento desnecessário de objetos; 

 Evite tocar superfícies da escola desnecessariamente. Se o fizer, não leve as mãos ao rosto, olhos, nariz e 

boca. Higienize as mãos assim que possível, lavando-as com água corrente e sabão ou usando álcool gel; 

 Ao chegar à sua casa:  

 

1. Higienize suas mãos; 

2. Retire os livros da sacola; 

3. Descarte a sacola; 

4. Higienize os livros, usando papel toalha e um pouco de desinfetante multiuso ou álcool gel; 

5. Limpe o local onde realizou a higienização do material; 

6. Higienize suas mãos novamente. 

 

Pedimos que continuem atentos às nossas redes sociais e demais canais oficiais de comunicação, onde 

veiculamos informações importantes para este período e etapas seguintes.  

Atenciosamente, 

A Direção. 


