INFORMATIVO │ Nº 20 │ CAMPINAS, 14 DE JUNHO DE 2019
“Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema; eu o ajudarei.” Isaías 41.13

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 a retirada dos seus filhos.

LIÇÃO DE CASA
Devido ao feriado, as lições de casa nº 16 deverão ser entregues no dia 17/06 na primeira aula de cada turma.
FERIADO
Não haverá aula nos dias 20 e 21 de junho devido ao feriado.
PARADIDÁTICOS
Solicitamos que continuem enviando os livros paradidáticos na mochila.
PROVA BIMESTRAL
As provas começaram no dia 13/06 e continuarão até o dia 19/06. Os dias de aplicação para cada matéria foram enviados
por linha de transmissão e também estão disponíveis para consulta no site do colégio.
MATERIAIS PEDAGÓGICOS
Solicitamos que observem as mochilas e estojos de seus (suas) filhos (as) para que não tragam à escola material que não
foi solicitado. As crianças se distraem muito, causando prejuízo ao aproveitamento e rendimento escolar.
SAVE THE DATE
Salve a data de 28 de junho para comparecer à reunião de pais. Enviaremos mais orientações por linha de transmissão
na próxima semana.
ÁGUA
É muito importante que as crianças tragam garrafa de água, assim evitamos que saiam todo momento da sala de aula e
percam conteúdo. Não disponibilizamos copo descartáveis, o que dificulta beber água no bebedouro do pátio.
ANIVERSÁRIO
Como já é de ciência dos pais, não permitimos a comemoração de aniversário no colégio no Fundamental Anos Iniciais.
Quando os pais desejarem convidar as crianças para a comemoração em algum outro espaço, solicitamos que contate a
coordenação para combinar a entrega de convites na sala, desde que todas as crianças sejam convidadas.
DISPENSA DE ALUNOS FORA DO HORÁRIO REGULAR
Os pais que precisarem retirar seus filhos antes do horário regular da turma, precisarão solicitar a dispensa pelo Portal
do Aluno (RC / DISPENSA DE ALUNO). Esteja atento aos horários de troca de aula da turma que seu filho frequenta, pois
ele só poderá sair nessas trocas para que a turma não seja prejudicada com interrupções. Lembramos que o aluno que
for dispensado ficará com falta nas aulas seguintes. Qualquer dúvida sobre este assunto, entre em contato com a
coordenação ou encontre mais informações nas Normas Internas, disponíveis no site do colégio (SECRETARIA/NORMAS
INTERNAS/TÓPICO SOBRE SAÍDA DE ALUNOS).

