Informativo ENSINO FUNDAMENTAL - 2020
“Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua
construção.” Paulo Freire (1921 – 1997)
Primeiro Dia de Aula (03/02)
- O aluno deverá comparecer devidamente uniformizado e aproveitamos para lembrar que todo uniforme
deverá estar devidamente identificado.
- Material: Mochila com material de uso pessoal. Lembramos que todo o material deverá estar
devidamente identificado.
- O calendário anual estará disponível no site e todos os pais poderão tomar conhecimento de todas as
datas
de
reuniões
de
pais,
eventos,
recessos
e
demais
informações.
- Quanto ao lanche, poderá ser trazido de casa ou adquirido na cantina caso o aluno não tenha alimentação
inclusa na sua anuidade.
Informações Gerais
Início das aulas – segunda-feira, 03 de fevereiro de 2020.
turno
entrada
Manhã
07:20
Tarde
12:20
Integral
07:20

saída
12:00
17:00
17:00

Atenção ao horário de entrada/saída. Antes ou após este horário será cobrada uma taxa extra. A tolerância é
de 15 min.
Reunião de pais - segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020
turmas
hora
Ensino Fundamental 1
17:00
UnIforme
vendido somente na secretaria - feito com malha própria e estampa do logotipo da escola.
Diariamente

Blusa amarela ou azul com manga.
Meninas - Saia short.
Meninos – Bermuda.
Tênis com meias brancas.
Não serão aceitas sandálias, sapatos ou
botas.

De inverno

Blusa de manga comprida.
Conjunto de calça e casaco nos materiais
moletom ou helanca.
Não serão aceitos outros tipos de
agasalhos e de cores diferentes.

Ed. Física

Bermuda
Camiseta sem manga
Tênis com meias brancas.
Conjunto de collant com saia na cor preto
Meia calça e sapatilha

Dança

Sugestões para alunos do integral
Uma necessaire com itens de higiene pessoal (escova e pasta de dente, escova ou pente, elástico de
cabelo).
Uma toalha pequena para higiene (retorna diariamente).

Atenção: Os alunos do tempo Integral deverão usar somente o uniforme, não serão aceitos outros tipos de
vestimenta.
Não se esqueçam de identificar as peças de roupa e objetos de uso pessoal.
Obs.: Usando qualquer cor diferente, o aluno não estará devidamente uniformizado. Contamos com o
apoio dos Pais em manter e estimular o aluno no apreço e respeito `as regras
estabelecidas. se você der um bom exemplo, seu filho terá mais prazer em imitá-lo. Não
se esqueça de que você é o seu guia e modelo.
Material pessoal de uso diário
É imprescindível que os materiais abaixo sejam marcados com o nome da criança.
- Uma agenda que irá diariamente (fornecida pela escola no primeiro dia de aula – Exclusivo do 1º ano). O
responsável deverá colocá-la em um saquinho plástico de fecho hermético, estilo “Ziplock”.
- Uma lancheira.
- Um guardanapo de pano.
- Uma toalha de mão (retorna semanalmente).
- Uma garrafinha com bico para água.
- Uma pasta (tipo maleta A4) para guardar os materiais escolares (Exclusivo do 1º ano).
Lembretes:
1. A agenda é nosso principal meio de comunicação. Os responsáveis deverão assiná-la
diariamente para melhor controle das circulares e avisos enviados pela Escola. É́ muito importante o
acompanhamento do calendário escolar, sobre as atividades agendadas, festividades, feriados e
reuniões.
2. Os Responsáveis não deverão permitir a criança trazer brinquedos fora do dia agendado pela
professora. A Escola não poderá se responsabilizar pela quebra ou perda do brinquedo.
3. Não será permitido o uso de mochila de rodinha ou estilo carrinho. Pedimos a colaboração
de todos.
4. O uso de medicamentos no período escolar deve ser acompanhado de receita médica e ministrado no
horário escolar somente se estritamente necessário. Evitar ao máximo horários que coincidam com o
período escolar.
A Direção

