
Prezados Pais e/ou Responsável!
Com alegria e entusiasmo saudamos a todos no início de mais um ano letivo! 
 
As atividades escolares de 2022 terão início, de forma presencial, na próxima
segunda-feira, dia 21/02, para todas as turmas do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio. 

Seguem algumas orientações para o primeiro dia de aula, além de informações
sobre o protocolo de saúde do Estado do RS, que deve ser aplicado em todas as
Instituições Educacionais. 

1. Assim como em 2021, somente os pais de estudantes da Educação Infantil e
do primeiro ano do Ensino Fundamental estão autorizados a entrar no Colégio
para acompanhar as crianças. A entrada acontece tanto pela recepção principal
(Rua Eduardo Chartier), quanto pela Portaria 1 do Estacionamento. 

2. Também na saída, somente os pais da Educação Infantil e dos 1º anos estão
autorizados a entrar no Colégio. Os estudantes das turmas de 2º, 3º, 4º e 5º
anos na saída serão encaminhados pela equipe de monitores diretamente às
portarias, não sendo permitido o acesso dos pais ao interior do Colégio.

PORTARIA 1:   Saída dos 5º anos
 
PORTARIA 2:  Saída dos 2º, 3º e 4º anos 

3. HORÁRIO DE ENTRADA NO COLÉGIO:  A partir das 13h10min - Portaria 1   
   
4. Do dia 21/02, primeiro dia de aula, até o dia 04/03, o horário de saída será a
partir das 17h30min, pois estamos num período de adaptação dos estudantes.
A partir do dia 07/03, a entrada permanece a partir das 13h10, porém o horário
de saída será às 18h, horário normal para o Ensino Fundamental I no turno da
tarde.

5. O ensino será no modo presencial para todos os estudantes, da Educação
Infantil ao Ensino Médio. Casos especiais, em que por motivos de saúde -
comprovados com atestado médico - não seja possível o estudante comparecer
presencialmente no Colégio, serão enviadas atividades para realização em casa.
Este estudante está amparado pela lei que prevê o estudo domiciliar. 
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6. Os ambientes do Colégio estarão ventilados, com corrente de ar e ventilação
natural cruzada. 

7. É obrigatório o uso de máscaras nas dependências do Colégio para todos os
estudantes acima de três anos.

8. O álcool em gel é disponibilizado em todas as salas e em dispensadores, em
diversos locais do Colégio.

9. O bocal dos bebedouros continua vedado, estando sua utilização liberada
apenas para a reposição de água. Os estudantes precisam trazer de casa sua
garrafinha para abastecimento.

10. A solicitação de lanche deve ser feita pela família diretamente à Cantina ou à
Lancheria. A entrega ao estudante será em sala de aula. Contatos pelo
WhatsApp diretamente com os estabelecimentos: La Cantina (51) 999 04 12 21
e Lancheria Dom Bosco (51) 999 76 72 78.

REUNIÕES DE PAIS – todas as reuniões serão realizadas on-line, conforme as     
datas que constam no Guia Escolar. O link para acessar a reunião será
encaminhado pelo Clip Escola. 

No GUIA ESCOLAR 2022 constam informações necessárias para todas as
famílias, por isso é importante a leitura de todo o documento, que pode ser
acessado no site do Colégio: www.colegiodombosco.net

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida. Agradecemos a parceria das
famílias, colaborando sempre da melhor forma possível. 

Desejamos que Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora nos iluminem em todo
nosso ano letivo 2022.  

Um bom ano a todos!

Afetuoso abraço,
 

P.Ademir Ricardo Cwendrych
Diretor Institucional

Profª Maria Elvira Jardim Menegassi
Diretora Executiva


