
                    FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO  

                                     CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

  

 

Rua Rui Barbosa, 380 – Centro – Fone: (66) 3544 3312 
E-mail: secretaria.cebsj@fundacaoclaudinofrancio.com.br 

Sorriso – MT - Brasil 

 

 
 
 

CE: N٥ 2022-001 
 

COMUNICADO 

 

Prezadas famílias,   

 

O Centro de Educação Básica São José (CEBSJ) vem comunicar que o início das aulas ocorrerá em 

31/01/2022, na modalidade presencial, para os estudantes de todos os segmentos. 

  

Dessa maneira, para orientação, em virtude a reforma da portaria principal, o retorno dar-se-á da 

seguinte forma: 

 

Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I:  

- Acesso ao CEBSJ pelo portão da Educação Infantil, localizado na Rua Castro Alves, s/n.; 

- Período matutino:  Entrada: 07h. - Saída: 11h30min.; Período vespertino:  Entrada: 13h. - Saída: 

17h30min.; 

- Os alunos, junto com seus responsáveis, deverão encaminhar-se para as suas respectivas salas; 

- Trazer máscara adicional para troca; 

- Garrafa de água individual; 

- Os lanches poderão ser trazidos de casa (preferência lancheira térmica, pois nenhum alimento ficará 

na geladeira do Colégio). Observação: Os serviços da cantina estarão em funcionamento. 

 

Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) 

- Acesso ao Colégio São José pela rua Castro Alves, s/n., pelo portão do Ginásio de Esportes; 

- Período matutino:  Entrada: 07h. - Saída: 11h30min.; Período vespertino:  Entrada: 13h. - Saída: 

17h30min.; 

- As professoras receberão os alunos no ginásio, formando as filas das turmas e os encaminharão para 

as suas respectivas salas. Na saída, os alunos aguardarão as famílias no mesmo local da entrada; 

- Trazer máscara adicional para troca; 

- Garrafa de água individual; 

- Os lanches poderão ser trazidos de casa (preferência lancheira térmica, pois nenhum alimento ficará 

na geladeira do Colégio). Observação: Os serviços da cantina estarão em funcionamento. 

 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio  

- Acesso ao Colégio São José pela rua Castro Alves, s/n.; pelo portão do Ginásio de Esportes; 

- Período matutino:  Entrada: 07h. - Saída: 11h30min.; Período vespertino:  Entrada: 13h. - Saída: 

17h30min.; 

- Os alunos deverão encaminhar-se para as suas respectivas salas (conforme informado às famílias); 

- Trazer máscara adicional para troca; 

- Garrafa de água individual; 

Observação: Os serviços da cantina estarão em funcionamento. 

 

Certos da compreensão de todo(a)s, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

Sorriso-MT, 26 de janeiro de 2022. 

Direção Pedagógica  


