
 

Circular nº 01/2018                     S.P 31.01.2018 
Srs. Pais, 

 SEJAM BEM VINDOS!!! 
 

“O nosso carinho e gratidão a vocês pais que confiam em nosso trabalho e deixam em nossas mãos seu fi-
lho que, sem dúvida alguma, é seu bem mais precioso.” 

 

Para que a parceria entre escola e família seja satisfatória é necessário que durante o ano vocês observem alguns pon-
tos importantes como: 

 

•      Horário de entrada e saída: manhã 7h25 às 11h55 // tarde 12h55 às 17h25, às 7h30 e 13h, os alunos já deverão estar 
na fila para o início da rotina. O aluno que chegar após o horário de entrada, não participará da fila e receberá um ca-
rimbo na agenda.  

 

•      Atualizem na secretaria endereço, telefone, e-mail e dados comerciais, para melhor comunicação, quando necessário. 
 

•      A agenda escolar é nosso instrumento de comunicação, é necessário que seja assinada pelos pais diariamente. Preen-

cham a ficha de identificação e leiam atentamente as informações gerais (horário/ faltas/ uniforme e avaliações). O enve-

lope da capa serve para bilhetes, autorizações e etc. Pedimos que ao anexarem qualquer valor ou comunicado sinalizem 

à professora no respectivo dia, escrevendo: Segue bilhete no envelope. 
 

•      No decorrer do ano no boleto de mensalidade enviaremos o calendário com as atividades do mês para que vocês 

possam se organizar. O mesmo estará disponível no site do colégio. 
 

•      O POLI (Projeto de Orientação e Lazer Integrado “Profª Andréa Soares de Oliveira”) é o espaço que tem um projeto 

elaborado para atender nossos alunos de Maternal ao 5º ano, que necessitam ficar do período complementar. Mantemos 
convênio com academia de natação, escola de inglês e Kumon. Maiores informações na secretaria do Colégio. Os alu-
nos que precisarem desse serviço avulso, deverão adquirir o ticket de diária ou almoço, com antecedência na tesouraria. 
 

•      Iniciaremos as atividades nas apostilas e livros no dia 19.02, portanto os alunos deverão estar com o material completo 

até esta data, inclusive os livros paradidáticos. 
 

•      A comemoração dos aniversários dos alunos  será no final de cada trimestre. Os pais dos aniversariantes serão 

comunicados antecipadamente. Alunos de janeiro, fevereiro, março e abril a comemoração será no dia 27.04 / 2º trimes-

tre 24.08 e 3º trimestre 06.12. 
 

•     Saídas Culturais e/ou Lazer – semestralmente agendaremos saídas de meio período e/ou integral para complementar o 

conteúdo estudado. Acompanhem os comunicados pela agenda. Essas saídas poderão ocorrer em período oposto ao de 

aula. 
 

•     No mês de fevereiro os alunos deverão solicitar sua carteirinha na biblioteca para retirada de livros. Não será cobrada 

taxa de emissão da primeira carteirinha. Os alunos que já a possuem podem continuar utilizando  a mesma. Em caso de 

perda o aluno deverá solicitar a 2ª via na biblioteca mediante taxa de R$ 3,00. 
 

•     Escola de Esportes: terá início no dia 19.02 (segunda-feira). Esse serviço é terceirizado e oferecido pela a empresa 
ARC SPORTS. As inscrições deverão ser feitas pelo site: www.arcsports.com.br no menu inscrições. 
 

 

•     Bilhete Único de Estudante: os pais ou alunos deverão informar a secretaria para que realize o cadastro informatizado. 

Os pedidos são feitos diretamente no site www.sptrans.com.br pelos pais. 
 

•     E-mail da coordenadora: carla@colsaofrancisco.com.br  
 

•     Horário de Funcionamento da Secretaria: de segunda à sexta-feira das 7h30 às 17h. 

 
Tema da Campanha da Fraternidade de 2018 – “Fraternidade e superação da violência” 

“Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8). 
 

Um excelente ano a todos 
A Direção 


