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São José, 13 de fevereiro de 2017. 
 

Circular nº 002/2017 
Ref.: Avisos Gerais –  
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) 

 
 

        Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

          

1.  Entregamos aos(às) educandos(as), nesta data, a agenda escolar anual 2017. 
 

 Nas páginas iniciais da agenda encontram-se o Calendário Escolar do 1º Semestre/2017, o resumo do 

PPP – Projeto Político Pedagógico, o percentual de frequência exigido pela legislação e as “Orientações 

educativas para favorecer o cotidiano no Colégio”. Solicitamos a leitura e a colaboração na observância de 

todos os itens ali descritos.   
 

 

2.  Material didático do Sistema FTD: será entregue gradativamente a partir desta data. 
 

3.  Carteirinha de identificação para entrada e saída do(a) educando(a) do Colégio 
  

  Serão entregues nos primeiros dias de aula: 

          a) Carteirinhas dos(as) educandos(as) rematrículados até o dia 19/01/2017; 

          b) Carteirinhas  dos(as) educandos(as) novos(as) matriculados(as) e fotografados até o dia 19/01/2017.  

 Os(As) educandos(as) novos(as) ainda não fotografados(as) farão a foto nos primeiros dias de aula. Até 

que a nova carteirinha fique pronta, os(as) educandos não contemplados nos itens “a” e “b” acima, receberão 

uma carteirinha provisória.  

 As carteirinhas das crianças que forem utilizar transporte escolar deverão ser repassadas pelos pais 

aos respectivos motoristas. 

 As demais orientações para utilização da carteirinha encontram-se nas páginas iniciais da agenda 

escolar e na circular que será encaminhada nos próximos dias. 

 
 

4.  Aos pais que ainda não providenciaram a regularização das pendências de documentação junto à Secretaria do 

Colégio, principalmente o Histórico Escolar (para educandos novos no Colégio, a partir do 2º Ano), pedimos 

que o façam com urgência. 
 

5.  Visando agilizar o atendimento aos(às) nossos(as) educandos(as) em caso de emergência, lembramos da 

importância em sempre comunicar à Secretaria toda e qualquer alteração de telefone, endereço ou e-mail. 
.                            

Todo o nosso Corpo Funcional continua à sua disposição, bem como a Direção e Coordenação: 

 Do Infantil 1 ao 1º Ano: Evelise Vieira Melo Rodrigues;  

 Do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental: Ana Gissele F. da Silva Bleyer;  

 Do 6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental: Luciana Duarte Silva; 

 Do 9º Ano ao Terceirão: Raphael Frederico Rutkoski. 
 

      A Coordenação Pedagógica é o elo entre pais/responsáveis e educadores(as), a qual deve ser solicitada sempre 

que necessário.   

                                                                                                                                     A Direção  
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