INFORMAÇÕES IMPORTANTES – ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano)
INÍCIO DAS AULAS: 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - 6ª feira
▪FEIRA DO LIVRO PARADIDÁTICO: 30 DE JANEIRO DE 2019 (4ª feira) DAS 17H ÀS 18H30
O Colégio realizará a “Feira do livro Paradidático” onde os pais poderão adquirir os livros solicitados para o ano
de 2019 e/ou vender os que já foram utilizados no ano anterior, por preços bem melhores. Lembramos que os
livros deverão estar em boas condições de uso.
▪ ENTREGA DOS MATERIAIS INDIVIDUAIS - DIA 30 OU 31/01/2019 (DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H)
Todo material deverá ser identificado com nome do aluno/turma e entregue para professora
▪ REUNIÃO DE PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 2019)
DATA
28/01

TURMAS
Pais de alunos novos

29/01

Pais de alunos – Período da Tarde

29/01

Pais de alunos – Período da Manhã

HORÁRIO
18h30 às 19h30 (Local:
Auditório)
18h às 19h (Local: Salas do
Fundamental I)
19h15 às 20h15(Local: Salas do
Fundamental I)

▪ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS - A PARTIR DE 01/02/2019
SEGMENTO
Ensino Fundamental I

PORTARI
A
Rua
Antônio
Milena, nº
1811.

HORÁRIO
Manhã - Das 7h às 12h15
Tarde - Das 13h às 18h15
Integral - Das 7h às 18h15

▪ATIVIDADES COMPLEMENTARES *
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
Ensino Fundamental I (5º ano)

Judô e Ballet
Futsal

* Existem regras específicas para as Atividades Complementares;

As inscrições das Atividades Complementares serão realizadas do dia 04 ao dia 08 e fevereiro, das 8h às11h e
das 13h às 17h. O início no dia 19 de fevereiro (3ª feira).
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
▪Para que os pais possam receber as orientações necessárias com tranquilidade, sugerimos a presença de
no máximo 2 (dois) adultos por aluno nas reuniões.
▪As listas de materiais individuais estão disponíveis no site do Colégio (www.colegiolacordaire.com.br)
▪As portarias (entrada e saída de alunos) serão abertas 10 minutos, antes das aulas e atividades
complementares.
▪O uniforme é de uso obrigatório, e estará disponível na secretaria do Colégio, a partir do dia 18/02. Os pais
que receberam o voucher deverão retirar do dia 18 à 22/02, após esta data os uniformes não retirados
ficarão disponíveis para venda.
▪Separamos a reunião de pais novos para que possamos esclarecer dúvidas sobre a rotina da escola,
informações estas que os pais que estão conosco já conhecem.
Atenciosamente,

A Direção.

