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Atenção às orientações para a pré-matrícula 

 

 Nessa pandemia, estamos preocupados com a sua saúde e segurança e, por isso, 

temos regras para a pré-matrícula que será feita conforme o cronograma contido na Circular 

001/2021. O tempo médio estimado para a realização da pré-matrícula é de aproximadamente 

10 minutos. Qualquer dúvida entre em contato pelos telefones 32297602 / 32297603 ou pelo 

e-mail joaoxxiii@ufjf.edu.br. Assim ninguém perde a vaga! 

 

✓ 1- Quem deve vir à escola para a pré-matrícula? 

 

Somente um(a) responsável pelo estudante. Não venham com a criança. 

Caso você tenha qualquer sintoma de COVID-19, mesmo leve, FIQUE EM CASA E NÃO VENHA 

PARA A PRÉ-MATRÍCULA. Fale conosco pelos contatos disponibilizados e ajudaremos no que 

for necessário. 

NÃO pode vir à pré-matrícula de forma alguma: 

- Se você está com COVID-19 

- Se você tem qualquer sintoma mesmo leve, como: febre, tosse, nariz escorrendo, dor de 

garganta, dificuldade para respirar, fadiga (cansaço), tremores e calafrios, dor no corpo, dor 

muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar, manchas recentes na pele, 

diarreia, vômitos, olhos avermelhados.  

- SE você teve contato com alguém com COVID-19 ou com suspeita de COVID-19 nas últimas 

duas semanas (14 dias). 

Lembramos também pessoas com 60 anos ou mais, ou com outras doenças (por exemplo 

pressão alta, diabetes, obesidade, asma, etc) são do grupo de risco e pedimos que não 

venham à escola. Caso não tenha outra pessoa para realizar a matrícula, converse conosco e 

nós vamos ajudá-lo! 

 

✓ 2- Máscara obrigatória 

É obrigatório o uso de máscaras corretamente. Ela deve cobrir totalmente boca e nariz. Não 

será permitida a entrada no Colégio sem máscara. A máscara deve ser usada o tempo todo, 

não pode ser retirada por nem um minuto! Nunca abaixe a máscara para falar, tossir ou 

espirrar. Se tem alguma dificuldade converse conosco pelos contatos disponibilizados. 

Não é permitido comer e beber nada no Colégio. 

É importante utilizar a máscara no transporte. Previna-se! 
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✓ 3- Higiene das mãos 

Será fornecido álcool em gel à 70% e você tem de higienizar suas mãos ao entrar e ao sair do 

Colégio, antes e depois de pegar objetos. Se precisar higienizar mais vezes fique à vontade em 

utilizar o álcool!  

 

✓ 4- Distanciamento  

Todos terão de respeitar a distância de 2 metros entre si. Atenção às marcações. 

 

 

 

Até breve, 

 

 

 


