
 

Circular nº 01/2018                     S.P 30.01.2018 
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. O aluno que chegar após o horário de 
entrada, não participará da fila e receberá um carimbo na agenda. Após o 3º carimbo no mês ficará impossibilitado de 
assistir a 1ª aula. 

 
 

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

•      Preencham a ficha de identificação e leiam atentamente as informações gerais da agenda escolar, que é nosso instru-
mento de comunicação (horário/ faltas/ uniforme e avaliações). É necessário que seja assinada pelos pais diariamente. 

 

•      Os próximos comunicados, circulares e cronogramas serão enviados através do e-mail dos pais. Pedimos a todos que 
     os atualizem através da agenda escolar ou e-mail da coordenadora. No boleto de mensalidade enviaremos o calendário  
     com as atividades do mês para que vocês possam se organizar. 
 

•      No caso de recados ou comunicados ao colégio, é necessário que se faça por escrito (via agenda ou e-mail). Para 
contato direto com os coordenadores e professores, deverá ser agendado um horário. Solicitamos que as comunicações 
por telefone com a coordenadora sejam feitas apenas em caso de urgência, pois durante o horário das aulas, nossa 
atenção estará voltada para o acompanhamento dos alunos. 
 

•     Aluno que necessitar sair do colégio sozinho deverá trazer uma autorização escrita confirmando que, naquele dia, 
poderá sair sem o responsável. Essa autorização deverá ser entregue à coordenação. Nenhum aluno poderá ser libera-
do com autorização por telefone. 

 

•     Alunos que precisarem de dispensa das aulas de Educação Física por motivo de saúde deverão apresentar atestado 
médico. Para os demais, não há obrigatoriedade do exame médico biométrico para a prática da Educação Física, con-
forme Lei Federal nº888 de 04/09/1993. 

 

•     Em caso de falta em dia(s) de avaliações trimestrais, será necessário solicitar reposição da prova na secretaria da 
escola, mediante um atestado médico e taxa de R$ 15,00 e sem atestado R$ 25,00. Não haverá reposição para provas 
de recuperação e simulado.  

 

•      Para os EV’s (Exercício de Verificação), a reposição será realizada, em datas pré-agendadas. 
 

•     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. 

•  

•     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. 
 

•     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. 
 

 

•     Valores das Apostilas OBJETIVO: 6º ao 9º ano  R$ 919,70 
    Formas de Pagamento: à vista/ cartão de débito // parcelado em 4 vezes no cheque ou no cartão, na tesouraria do colégio. 

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

•     E-mail da auxiliar de coordenação: vanessa@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 


