
 
Comunicado 003/2020                                                                        Curitiba, 05 de fevereiro de 2020  
Assunto: Início do ano letivo 2020 
Alunos: 1º ao 5º ano 
  
Senhores Pais, 
Que alegria recomeçarmos. Desejamos que este seja um ano de muito aprendizado e crescimento em todas 
as áreas da vida. 
Aos alunos veteranos, estamos com muitas saudades!  
Aos alunos novos, estamos ansiosos! Será uma alegria tê-los conosco.  
 

Papai e mamãe, seguem algumas orientações importante:  
  
Entrega de material escolar:  
10/02 (segunda-feira) dia da entrega de material e conhecer a professora. Os materiais que ficarão na 
escola deverão ser entregues com o nome do aluno.  
Venha no seu horário de aula conforme matrícula.  
 

Uniforme: papai e mamãe, envie sempre o uniforme com o nome da criança. Se desejar, pode mandar 
bordar. Ou escreva por dentro do casaco o nome e sobrenome da criança com caneta permanente.  
 

Cantina Escolar: aproveite sua visita a escola no dia 10 e já acerte seu pacote de lanches com a cantina 
escolar.  
 

Primeiro dia de aula: na terça-feira, dia 11, será o primeiro dia de aula. Os alunos serão recebidos da 
seguinte forma:  

1º e 2º ano – Portão 2. Horário: 6h45 às 19h.  
3º, 4º e 5º ano – Portão 4 e 5. Horário: 6h45 às 7h20 / 11h30 às 13h20 / 17h30 às 18h.  
Após as 18h, todos os alunos saem pelo portão 2.  

 
Cadastro da biometria para alunos novos – precisamos cadastrar a biometria de todos os responsáveis 
por retirar os alunos do colégio e tirar a foto do seu filho/sua filha para carteirinha escolar.  
Para sua comodidade, a secretaria estará aberta neste domingo no período de 09 às 12h.  
Ou se preferir, podemos fazer esse cadastro na segunda-feira dia 10.  
Obs: alunos veteranos – se houver alguma necessidade de alteração, segunda via de cartão o Tag veicular 
– favor procurar a secretaria escolar para ficar tudo certo para o início das aulas.  
 
REUNIÃO DE PAIS E MESTRES  
Ed. Infantil e 1º ano: terça-feira, 11 de fevereiro no auditório do CAB às 19h.  
2º ao 5º ano: quinta-feira, 13 de fevereiro nas salas de aula do CAB às 19h.  
 
Esperamos vocês!  
Nos colocamos a disposição para atendê-los sempre que julgarem necessário. 
Atenciosamente, 
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