INFORMATIVO │ Nº 03 │ CAMPINAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
“Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu amor dura para sempre.” I Crônicas 16.34

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS
MANHÃ
TARDE
ENTRADA: A partir das 7h
ENTRADA: A partir das 13h
INÍCIO DAS AULAS: 7h15
INÍCIO DAS AULAS: 13h15
SAÍDA: 11h20
SAÍDA: 17h20
OBS.: Após o horário de saída, os pais terão uma tolerância de 30 minutos para retirada dos seus filhos.
ATRASOS NO INÍCIO DO PERÍODO
Os alunos que chegarem atrasados não entrarão em sala de aula após a professora fechar a porta. Lembramos que o atraso acarretará falta na 1ª aula e o
aluno aguardará o início da 2ª aula.
LIÇAO DE CASA
Os alunos receberam o módulo de lição de casa referente ao 1º semestre. A carta de orientação foi encaminhada pela lista de transmissão e também está
disponível no site www.colegioagape.org.br. A entrega da lição ocorre durante a semana e de acordo com o horário de aula de cada turma, sempre na
primeira aula de cada matéria. Ex.: Se na segunda-feira o aluno tem aula de Matemática e Ciências, as primeiras lições a serem recolhidas serão as de
Matemática e Ciências. O mesmo ocorrerá nos dias seguintes. AS LIÇÕES DE CASA Nº 2 E HOMEWORK 1 DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEMANA DE 18/02
A 22/02. Lembramos que os alunos de 2º, 3º, 4º e 5º anos têm duas lições de Matemática para serem feitas: a Lição A e a Lição B. As duas serão recolhidas
juntas. Qualquer dúvida entrar em contato com a coordenação.
UNIFORMES
O aluno deverá usar uniforme diariamente. Não será permitida a entrada de alunos sem o uniforme. É importante a identificação de todo o uniforme com
o nome completo do aluno, inclusive as mochilas. O uso do tênis faz parte do uniforme, portanto, não será permitido o uso de qualquer outro tipo de
calçado, como sandálias, tamancos, crocs, chinelos, etc. Não é permitido o uso do tênis com rodinhas.
LANCHE
É importante que cada aluno traga o seu lanche. A cantina também está disponível e os pais podem comprar fichas antecipadamente; para mais
informações da cantina, entre em contato com o Rodrigo pelo celular ou WhatsApp: 19 99848-9596.
ÁGUA
Enviar uma garrafa de 500 ml para tomar água durante as aulas.
ALUNOS DOENTES E MEDICAMENTOS
O colégio não possui nenhum tipo de medicamento; caso algum aluno sinta-se mal durante o período de aula, entraremos em contato com os responsáveis
para vir buscá-lo. O colégio só administrará remédio aos alunos doentes quando este for enviado pelo responsável e com prescrição médica via agenda.
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA
Quando o pai (ou o responsável) não puder vir buscar o aluno, a pessoa que vier buscá-lo deverá estar previamente autorizada na ficha de saída ou
registrada por e-mail e agenda com documento de identidade. Caso contrário, o aluno não poderá sair do colégio.
DISPENSA DE ALUNOS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO
A comunicação de dispensa deverá ser feita no Portal do Aluno através do Registro de Comunicação; selecione DISPENSA DE ALUNOS no campo assunto
e indique a data e horário da dispensa de seu filho. É fundamental a realização desta solicitação pelo portal com antecedência; somente em casos de
emergência ela poderá ser feita pelo portal na recepção do colégio.
ENSINO BILÍNGUE
Neste ano de 2019 os alunos terão aula de Inglês todos os dias. As aulas estarão especificadas no horário desta forma: INGLÊS 1 para o conteúdo do módulo
e INGLÊS 2 para o Ensino Bilíngue.
ATENÇÃO!
O material dourado e o alfabeto móvel, solicitados na lista de material, permanecerão com o aluno e devem ser trazidos somente nas seguintes aulas:
Matemática (material dourado) e Português (alfabeto móvel). Os alunos de 3º, 4º e 5º anos deverão trazer a flauta e o caderno de música no dia da aula
de Música.

