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Prezadas famílias do Farroups+ dos Anos Iniciais,

A partir da próxima segunda-feira, dia 03 de maio, as atividades do Farroups+ serão retomadas.
Relembramos que, neste primeiro momento, teremos condições técnicas de atender apenas os estudantes
matriculados na modalidade de cinco dias por semana, de segunda a sexta-feira. A medida visa reduzir o
contato entre diferentes grupos, com o objetivo de mitigar, assim, os riscos de contágio pela COVID-19.

Para melhor organização de todos, encaminhamos, abaixo, informações importantes sobre a rotina das
crianças.

HORÁRIOS DAS AULAS

Para que os estudantes possam participar de todas as atividades oferecidas nas oficinas, incluindo as do
primeiro e do último período, solicitamos que os horários abaixo sejam respeitados sempre que possível.

Manhã | 07h30 às 13h30
Tarde | 12h às 18h

Devido aos protocolos do decreto número 55.856, a programação do Farroups+ sofreu alterações. Confira
aqui os horários e as atividades atualizadas.

É importante, ainda, informar que a atividade de recreação não está sendo ofertada. Portanto, não será
possível que os estudantes permaneçam na escola após o horário estipulado para a saída.

CUMPRIMENTO DE PROTOCOLOS

Estamos felizes em receber, novamente, os estudantes para as atividades do Farroups+. Contudo, é preciso
ressaltar que ainda vivenciamos um contexto de cuidados e, tão importante quanto a adoção dos
protocolos sanitários pela instituição, é o compromisso de cada um para a mitigação dos riscos. O cenário
requer cautela em todos os espaços, dentro e fora da escola, para a preservação da saúde de todos.

Para mais informações, acesse  o Guia do Programa de Prevenção e Combate ao Coronavírus.

LISTA DE MATERIAIS

Os materiais solicitados podem ser encaminhados nas mochilas das crianças no primeiro dia de aula. Para
acessar a lista, clique aqui.

ACESSO E SAÍDA

Reforçamos que, em consonância com as orientações dos decretos vigentes, apenas as crianças e os
educadores poderão acessar as dependências do Colégio. O acesso e a saída deverão acontecer conforme
os seguintes locais:

http://colegiofarroupilha.com.br/site/servicos/farroupsmais/
http://colegiofarroupilha.com.br/site/servicos/farroupsmais/
http://colegiofarroupilha.com.br/arquivos/guia_programadeprevencaoocoronavirus.pdf
http://colegiofarroupilha.com.br/farroupilha/wp-content/uploads/2021/01/FARROUPS-AI-Listas-de-livros.pdf
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Acesso:
1º e 2º anos | Prédio A - Acesso 1 (Recepção de Alunos)
3º a 5º ano | Prédio A - Acesso 1 (Recepção de Alunos)

Saída:
1º ano | Prédio B - Acesso 2 (Recepção Administrativa)
2º ano | Prédio A - Acesso 1 (Recepção de Alunos)
3º ano | Prédio B - Acesso 2 (Recepção Administrativa)
4º ano | Prédio A - Acesso 1 (Recepção de Alunos)
5º ano | Prédio A - Acesso 1 (Recepção de Alunos)

ATIVIDADES ESPORTIVAS

Durante a realização das atividades esportivas, as crianças serão organizadas com vistas à manutenção do
distanciamento de 1,5 m. O contato físico não será incentivado, e o uso de máscaras de proteção será
obrigatório.

REFEIÇÕES

As refeições serão realizadas em local específico, no qual cada estudante ficará sentado individualmente,

sendo que as mesas possuem a distância de 2 metros entre elas.

Os cardápios do lanche e almoço são elaborados pela Nutricionista do Colégio e, quinzenalmente, são

enviados por e-mail e disponibilizados também no site do Colégio. As famílias devem incluir na agenda

possíveis restrições alimentares (manifestação alérgica e/ou intolerância).

ORIENTAÇÕES GERAIS

● O uso de máscara de proteção é obrigatório. Todos devem trazer consigo duas máscaras para cada
turno de permanência na escola. A troca será realizada antes das refeições ou sempre que estiver
úmida.

● Para facilitar a higiene dos materiais, serão disponibilizados, nas oficinas, kits individuais para as
crianças desenvolverem as atividades do Farroups+.

● No momento de higiene, os estudantes são acompanhados pelas monitoras. Cada um deve trazer na

mochila uma nécessaire identificada, com escova de dentes, creme dental e toalha.

● A comunicação com as famílias acontecerá por meio da agenda do Colégio.

● Quando necessário, a equipe do Farroups+ atenderá os familiares de forma on-line. O agendamento
prévio deverá ser feito diretamente com a Gestão de Serviços, pelo telefone (51) 3455.1858 ou via
agenda.
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