
 
 

 
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2020. 

COMUNICADO 020/2020 
Assunto:  Horário de entrada/saída 
 Aniversários 
 Entrada de pais/ responsáveis no prédio escolar 
 Código de ética 
 

Srs. Pais/ Responsáveis. 

O ano escolar já começou e junto com ele nossas atividades vão a mil! Tarefas, projetos, festas, aulas 

especiais e muito mais! 

Para o bom andamento de nosso colégio vamos relembrar alguns detalhes e informá-los de outros. 
 

Horário de entrada e saída a partir de 02/03 (segunda-feira) 

       

MANHÃ - Educação Infantil (Prés) e 1º ano - 07h15 às 11h30min 
   

TARDE - Educ. Infantil (Prés)  e 1º ano - 13h15min às 17h30min. 
  

Nas sextas-feiras, as aulas da tarde encerram-se às 16h30min para Educação Infantil e 1ºAno. 
                   

                  Quando os alunos chegam atrasados, acabam perdendo momentos importantes do início da aula e 

até mesmo as aulas especiais. Na saída, o atraso implica na ansiedade da criança por ver os amiguinhos indo 

embora e ela ficando, além de já estar cansada. 
                  

Aniversários 
  

 A comemoração do aniversário de seu filho, em nosso colégio, é bem-vinda, mas precisamos 

combinar de: 

• Ed. Infantil – Somente às quintas-feiras, duração de 45 minutos, participação de dois familiares; 

• 1º ano – Uma vez por mês (2ª quinta-feira do mês), duração de 30 minutos (incluindo recreio), sem 

convidados; 
 

O que trazer: Bolo, salgadinho (sem derivados suínos), suco, docinho, descartáveis, faca para bolo e, se 

desejar, uma decoração simples. Quantia suficiente para toda a turma, pois a maioria dos alunos não trazem 

lanche em dia de festa de aniversário. 
 

Entrada de Pais/ responsáveis no prédio escolar 

 Nosso colégio está sempre de portas abertas, mas para segurança dos alunos, pedimos que nenhum 

responsável entre no prédio escolar, sem autorização da coordenação pedagógica. O período de adaptação já 

aconteceu e nossos alunos estão felizes e tranquilos em sala de aula.  
  

Código de ética  

 De acordo com o código de ética assinado no ato da matrícula, lembramos que o uso de bijuterias, 

correntes ou quaisquer adornos (brincos, pulseiras, etc) e esmaltes (de cores extravagantes), constituem ações 

proibidas aos estudantes e pensando também na segurança das crianças, pedimos a colaboração da família, 

nos atendendo nesse quesito.  
 

Atenciosamente, 

Selma Dziedicz 
Coordenadora Pedagógica 
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