
 
  

 

 

 

COMUNICADO GERAL 
São Paulo, 04 de fevereiro de 2021.                                                                   

Assunto: Orientações Gerais                                                                                    

   Prezados Pais,  

 

01. HORÁRIO DE ATENDIMENTO E CONTATO COM O COLÉGIO. 

Das 7h às 17h30 de segunda a quinta-feira e das 07h às 16h30 na sexta-feira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer dúvida ou sugestão, não deixe de entrar em contato conosco, pois o nosso desejo é servi-los cada vez melhor! 

 

01. VENDAS E ENTREGAS DE MATERIAIS 

 

 Das 8h às 16h30 de segunda a quinta-feira e das 08h às 15h30 na sexta-feira.  

 

02. HORÁRIO ESCOLAR 

A partir de segunda-feira 08/02/2021, seguiremos os seguintes horários de início e fim das aulas. 

 

CURSO MATUTINO VESPERTINO (segunda a quinta) VESPERTINO (sexta-feira) 

Educação Infantil 07h às 11h10 12h45 às 17h10 12h45 às 16h30 

1º ao 5º Ano 07h às 11h25 12h45 às 17h20 12h45 às 16h45 

6º ao 9º Ano 07h às 11h45 12h45 às 17h30 12h45 às 17h 

Ensino Médio 07h às 12h30 12h às 17h30 12h às 17h 

 

03. UNIFORMES: 

O uso do uniforme completo é obrigatório (camiseta, calça e tênis), em todas as atividades escolares, aqueles que ainda não possuem 

providenciar o mais breve possível. Como medida de segurança, não é permitido o uso de sandálias e similares (“papetes”, “crocs” etc.), botas, 

sapatos etc. As emergências devem ser comunicadas por escrito ou telefone. Atentem para este item. 

Conforme regimento Escolar é dever do aluno abster-se do uso de joias e bijuterias, tais como: piercings, brincos, colares, pulseiras, trajes 

inadequados, maquiagem exagerada dentro da instituição, ou fora dela quando em atividade de saída oficial. 

 

07. ALUGUEL DE ARMÁRIOS: 
Ainda temos algumas unidades de armários para aluguel no período de um ano. Os interessados devem procurar a Tesouraria para reserva: 

ALUGUEL POR UM ANO = R$ 70,00 (setenta reais). 

Obs: O cadeado é de responsabilidade da família. 

 

09. ESTACIONAMENTO/ DESEMBARQUE E EMBARQUE DE ALUNOS:  

Estamos trabalhando muito para oferecer um espaço adequado a todos. Lembre-se que todos nós somos educadores e que estamos ensinando e 

formando homens e mulheres do amanhã!  Não esqueça que “há sempre alguém nos observando...!”  

Precisamos contar com a sua atenção e compreensão: 

1- Não pare em fila dupla; 

2- Seja breve no desembarque e embarque de alunos; 

3- Não estacione na faixa de pedestre; 

4- Não faça manobras (retorno) na frente do CADI; 

5- Tenha cuidado com os nossos pedestres que atravessam a avenida; 

6- Não jogue lixo (papéis de bala, pipoca, copos descartáveis, geladinho, salgadinho etc.) pela janela do carro; 

7- Pratique a cortesia cristã nos momentos mais difíceis, evitando contendas e constrangimentos. 

Lembrem-se somos exemplo para os nossos filhos. 

 

 Atenciosamente, 
 Prof. Herivelto Franco 

DEPARTAMENTO RAMAL WHATSAPP 

Recepção 2348-2545 2348-2545 

Tesouraria 2348-2547 94389-9623 

Secretaria 2348-2541 --------- 

Orientação 6° ao Ensino Médio --------------- 2348-2551 

“Os que amam a Tua lei desfrutam paz,                                                                                               

e nada há que os faça tropeçar.” Salmos 119:16 
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