INFORMATIVO │ Nº 23 │ CAMPINAS, 09 DE AGOSTO DE 2019
“Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza, refúgio para seus filhos.” Provérbios 14.26

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: 11h15
SAÍDA: 17h15
OBS: Após o horário de saída, os pais terão uma tolerância de 30 minutos para a retirada dos seus filhos.
LIÇÃO DE CASA
Lembramos aos pais que, nesta semana, foi enviado o módulo completo de lição de casa referente ao 2º semestre. Pedimos aos senhores que supervisionem e, se preciso,
ajudem seus (suas) filhos (as) a destacar e separar apenas as lições referentes à semana, conforme o calendário proposto na “Carta de orientação aos pais” enviada via
WhatsApp e também disponível no site www.colegioagape.org.br. As lições de casa de nº 1 deverão ser entregues na semana de 12/08 a 17/08 e de acordo com o horário
de aula de cada turma, sempre na primeira aula de cada matéria.
MÓDULOS DE INGLÊS E EDUCAÇÃO CRISTÃ
Os módulos devem ser enviados na mochila apenas nos dias das aulas dessas matérias.
ÁGUA
Enviar uma garrafa de 500 ml para tomar água durante o período de aulas.
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.
UNIFORMES
O aluno deverá usar uniforme diariamente e não será permitida a entrada sem o mesmo. É importante, também, a identificação de todo o uniforme com o nome completo
do aluno, inclusive as mochilas. Lembramos que o uso do tênis faz parte do uniforme, portanto, não será permitido o uso de qualquer outro tipo de calçado, como: tamanco,
“crocs”, chinelo, etc.
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). Estejam atentos
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).
LANCHE
É importante que cada aluno traga o seu lanche. Temos disponível a Cantina do Tio Júlio, onde os pais podem comprar fichas antecipadamente ou abastecer o cartão
Nutrebem, oferecido recentemente pela cantina aos pais. Maiores informações diretamente com o responsável pela Cantina do Tio Júlio (Rodrigo).

AGENDAMENTO COM A COORDENAÇÃO
Portal do aluno: O Registro de Comunicação foi desenvolvido para facilitar a comunicação do pai/responsável com a escola. Pedimos que faça uso desta ferramenta
constantemente para que a nossa comunicação fique mais dinâmica. Como já informado nos informativos anteriores, o agendamento da reunião com a coordenadora será
feito pelo portal do aluno, através do Registro de Comunicação. Os pais relatarão previamente a pauta da reunião e a coordenação marcará a data e o horário para a
mesma.

