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Srs. Pais 
 
Conforme decreto Municipal divulgado dia 12 de abril, podemos retornar com aulas presenciais. 
Retornaremos dia 19 de abril (segunda-feira). O retorno na fase vermelha não é obrigatório, mas a presença nas 

aulas está vinculada à autorização dos pais.  Para isso, iremos precisar de uma NOVA AUTORIZAÇÃO PARA O RETORNO 
(disponível no Clip e no site do colégio), que deverá ser ENTREGUE NA ESCOLA, assinada pelo responsável. 

O retorno será em forma de rodízio.  
Para os alunos do 6EF ao 3EM, a lista dos alunos que poderão frequentar cada semana será divulgada toda sexta-

feira, no período da tarde, pelo clip escola. 
O aluno NÃO PODERÁ IR PARA A ESCOLA SEM AUTORIZAÇÃO.  Para o primeiro dia de aula (19/04), os alunos que 

estiverem com o nome na lista de rodízio para frequentar presencialmente, poderão ir com a autorização já preenchida 
e assinada pelo responsável e entregar na entrada da escola. 

 
Solicitamos que conversem com seus filhos a respeito dos protocolos de segurança, pois a pandemia continua a 

nos preocupar e não devemos relaxar nos cuidados como: 
- aglomeração na saída da escola (os alunos não deverão ficar reunidos na calçada em frente ao portão da escola); 
- uso da máscara o tempo todo; 
- distanciamento social durante o movimento pelos corredores e na hora do lanche; 
- lavagem das mãos na entrada, antes e após o lanche; 
- uso do álcool gel sempre que necessário. 
Por favor, conversem com seus filhos em casa! 
IMPORTANTE: sempre lembrando que ao aparecimento de qualquer sintoma gripal ou contato com qualquer 

pessoa que esteja com suspeita de COVID, não mandem seus filhos para à escola. 
 
WhatsApp da escola/secretaria (para assuntos administrativos): (15) 99666-4194 
WhatsApp da direção do 6EF ao 3EM – Carolina: (15) 99604-0040 
WhatsApp da direção do G3 ao 5EF – Maria Cristina: (15) 99773-6698 
E-mail da escola: bmq.cei@terra.com.br 
 
Os pagamentos podem ser feitos por depósitos através das seguintes contas: 
 
PARA ALUNOS DA MANHÃ; 
Banco do Brasil 
Agência 0511-8 
Conta corrente 6130-1 
CNPJ 50.779.289/0001-67 / Bem me Quer 
 
PARA ALUNOS DA TARDE; 
Banco do Brasil 
Agência 0511-8 
Conta corrente 22.122-8 
CNPJ 07.714.133/0001-79 / Colégio BMQ Ltda 
 
Atenciosamente, 
 
 
A Direção 
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