
 

 

 

 

 

Campinas, 07 de fevereiro de 2019. 

Comunicado nº 03/2018.  
 

Prezados Pais ou Responsáveis, solicitamos atenção para as informações abaixo. 

 

REUNIÃO DE PAIS DOS ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL 

Conforme comunicado enviado dia 31/01, hoje às 19h faremos uma reunião com os pais dos alunos do PROGRAMA 
INTEGRAL e SEMI INTEGRAL. 

CONTATO COM PROFA. REGENTE 

Pais ou responsáveis que necessitarem conversar com a professora regente devem fazer agendamento com a 

secretaria da Escola, via telefone ou e-mail. Os atendimentos serão realizados nos horários das aulas especiais dos 

alunos, quando haverá outro professor com a turma. Situações específicas ou “emergenciais” devem ser comunicadas 

à Coordenação / Orientação, que dará o direcionamento adequado. 

SAÍDA ANTECIPADA DE ALUNOS 

Os responsáveis que tiverem a necessidade de retirar aluno(a) antes do término da aula devem passar na secretaria 

para solicitar a retirada do(a) mesmo(a) da sala e assinar o registro de saída antecipada. 

SERVIÇOS DA CANTINA 

Para facilitar o acesso aos lanches da cantina, estamos disponibilizando três formas de serviço, além da compra 

normal: 

1. Kit lanche mensal (suco + lanche + fruta). Valor: R$170,00. 

2. Venda antecipada de fichas de “COMBOS” (combinado de suco + lanche). Valor: R$ 6,00 por ficha. 

3. Venda antecipada de fichas de salgados (R$ 3,50) ou pão de queijo (R$ 2,50).   

Enviaremos amanhã a tabela detalhada com os preços e descrição dos combinados na agenda dos alunos. Para mais 

informações, entrar em contato com o assistente financeiro Otávio. 

EMBARQUE / DESEMBARQUE SEGURO E EDUCATIVO 

Solicitamos de maneira especial para que NÃO estacionem seus veículos na contramão de direção e nas esquinas. Não 

podemos permitir que a pressa comprometa segurança e o exemplo que damos às crianças. No próximo comunicado 

passaremos mais orientações. 

HORÁRIO DE AULAS 

Para acompanhamento e facilitação na organização do material escolar, os alunos do 1° ao 5° ano estão levando em 

suas agendas a tabela de aulas diárias. 

CALENDÁRIO 

FEVEREIRO 

14 Valentine´s Day (projeto interno do programa bilíngue – Dia do Amor) 

14 a 23 Projeto 10 Dias de Oração (explicação no próximo comunicado) 

25 a 28 Primeira Semana de Avaliação (2º ao 5º Ano) 

MARÇO 

04 e 05 Recesso e Feriado de Carnaval 

06 Dia letivo normal (sem registro de faltas e conteúdo novo em respeito aos que faltarem por motivo 
religioso) 

08  Dia da mulher (programação especial interna) 

11 a 15 Semana da Bíblia (programação especial interna) 

27 a 29 Segunda Semana de Avaliação (1º ao 5º Ano) 

Desejamos a todos um ótimo final de semana! 

A Direção 

 


