ESCOLA ANJO DA GUARDA - Brasília-DF
“Crescer no valor, valorizando a vida.”
PORTARIA DE RECREDENCIAMENTO Nº 56 de 09/03/2016– SEDF
www.escolaanjoconsolata.com.br

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Prezados Pais, Mães e demais responsáveis,
Paz e bem!

A Escola Anjo da Guarda com muita cautela e respeito aos desafios impostos pela pandemia do novo
coronavírus; neste ano em que tudo foi diferente do que nosso imaginário sequer pudesse alcançar, juntamente
com sua equipe e em parceria com a comunidade escolar, optou por dar os primeiros passos em busca do que
o momento nos permite como “situação de normalidade”.
As atividades escolares presenciais, liberadas para Educação Infantil, foram reiniciadas e hoje se
completa um mês.
Não é simples, nos mantemos em constante alerta pelos (a) alunos (a), por toda a equipe da Escola e
as famílias que optaram por esse retorno. Sabemos que tudo é possível, mas o momento é de gratidão, de
bênção por não ter se dado nenhuma intercorrência que nos remetesse a um novo fechamento; bem como
reforça a importância do cumprimento estrito aos protocolos de prevenção à COVID 19.
E, pedimos atenção para o que segue:
•
•
•

•
•

•
•
•

Fazer a entrega de todas as atividades de portfólio que já foram realizadas em casa, na secretaria
da escola, até o dia 25/11, 4ª feira, no horário normal de funcionamento.
Dependemos desse comprometimento e gentileza das famílias para finalização dos portfólios
dos (a) alunos (a) de 2020.
Estar atento (a) aos prazos de renovação de matrículas, considerando que para 2021 o limite de
alunos (a), por turma, será reduzido e não poderemos exceder ao recomendado em função da
atual e indefinida situação de pandemia.
30/11, 2ª feira – Feriado pelo Dia do Evangélico.
As atividades letivas presenciais e remotas se encerrarão em 08/12, 3ª feira, de acordo com
orientação da Secretaria de Educação-DF; pela validação das atividades remotas, retorno ao
presencial e cumprimento do Calendário Escolar de 2020, nas perspectivas viáveis para o
segmento de Educação Infantil.
09/12, 4ª feira, último drive thru para entrega dos portfólios de todos (a) alunos (a), nos
respectivos turnos, inclusive para o Pré-Escolar II.
O último drive thru, será natalino; receberemos de bom grado, roupas, alimentos e/ou
lembranças para doação às crianças da Creche Mara Marques (01 a 10 anos de idade).
No caso de lembranças, por favor, identificar se para menino ou menina e a idade.

Somos gratas; pedimos a Deus que nos abençoe e o Anjo da Guarda nos proteja em nossa jornada.
Atenciosamente,
A Direção e Equipe
LISTAS DE MATERIAIS ESCOLARES 2021 JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA ESCOLA.

