“E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os
chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos.” Colossenses 3:15

São Paulo, 04 de março de 2022
COMUNICADO GERAL 06
Assunto: Orientações Gerais
Senhores Pais,
1. CARTEIRINHA ESCOLAR
Nossos alunos estão recebendo a carteirinha Estudantil. Os monitores só autorizarão a saída do aluno que for embora
sozinho mediante a apresentação da carteirinha a partir de segunda-feira 07/03.
O aluno que perder a carteirinha deverá procurar o setor de informática para emissão de uma nova no valor de R$
25,00.
Ela funcionará para compra de lanches na cantina, basta passar na tesouraria e efetuar o crédito (dinheiro ou cartão),
assim você não precisa enviar dinheiro pelo seu filho.
2. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA
Atentem aos horários, há muitos alunos chegando atrasados, e muitos pais vindo buscar atrasados. Cuidado com o
horário da sexta-feira no período da tarde.
CURSO

TURNO MANHÃ

EDUCAÇÃO INFANTIL
1º AO 5º ANO
6º AO 9º ANO
ENSINO MÉDIO

7h às 11h30
7h às 11h40
7h às 11h50
7h às 12h35

TURNO TARDE
(segunda a quinta)
12h45 às 17h10
12h45 às 17h20
12h45 às 17h35
12h às 17h35

TURNO TARDE
(sexta-feira)
12h45 às 16h30
12h45 às 16h40
12h45 às 17h
12h às 17h

A partir de segunda-feira 07/03, os alunos que chegarem atrasados receberão uma advertência. Por favor, se
organizem com os horários, atentem-se para os horários de saídas.
3. UNIFORME
A partir de segunda-feira, 07/03, todos os alunos deverão comparecer uniformizados, inclusive com o blusão se for
necessário o uso.
Não fazem parte do uniforme: correntes, anéis, brincos, piercing, pulseiras.
Todos que estiverem usando esses objetos ou sem o uniforme receberão uma advertência.
Por favor orientem seus filhos a respeito.
Contamos com a costumeira parceria.
4. ESTACIONAMENTO – EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNO
Precisamos da colaboração de todos com relação ao embarque e desembarque na frente da escola:
1. Não parem em fila dupla;
2. Sejam breves no embarque e desembarque de alunos;
3. Não façam manobras (retorno) na frente da escola;
4. Tenha cuidado com os pedestres que atravessam a rua;
5. Não joguem lixo (papéis de bala, pipoca, copos descartáveis, geladinho, salgadinho etc.) pela janela do carro;
6. Pratiquem a cortesia nos momentos mais difíceis, evitando contendas e constrangimentos.
Atenciosamente,
Profa. Gildete Hereida
Diretora Geral

