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São José- SC,  31  de janeiro de 2019. 

 

Circular nº 001/2019              

Ref.: Acolhida e informações gerais para o início do ano letivo de 2019  

Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Estamos felizes por tê-los conosco em mais um ano letivo e por poder contar com a parceria dos 

senhores na formação integral de nossos (as) educandos (as). 

Nossos profissionais já estão em trabalho de formação e conclusão do planejamento de atividades 

para 2019. 

Ao tempo em que agradecemos a confiança em nós depositada, encaminhamos as principais 

informações referentes ao início deste ano letivo. 

 

 

 1ª Reunião de Pais  

 

Turmas Data Horário 

6º Ano à 2ª Série EM 18/02/2019 19h 

 

Esse encontro visa promover a interação escola/família, bem como apresentar nosso Projeto Político 

Pedagógico. 

 

 

 

 Início das aulas dos Anos Finais (6º ao 9º Ano) 

 

             11/02/2019 (segunda-feira). 

 

 

 

 Horário das aulas 

Turno Anos Finais do Ensino Fundamental 

(6º ao 9º Ano) 

Matutino Das 7h40min às 12h10min 

Vespertino Das 13h30min às 18h 
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 Saída diária:  

A partir do 6º Ano, ao término da última aula, os(as) educandos(as) podem ser liberados(as) 

desacompanhados(as) de responsáveis. Os pais ou responsáveis que desejarem que seu(sua) filho(a) deixe 

o Colégio somente acompanhado(a) de algum(a) responsável, deverão comunicar formalmente, antes 

do primeiro dia de aula, através do endereço de e-mail:  secretaria@colegiopaulofreiresj.com.br 

Por motivos de ordem pedagógica e administrativa, as saídas antecipadas ao final do período letivo 

diário deverão ser solicitadas pelos responsáveis justificando, por escrito, na Agenda Virtual.  

Os pais e/ou responsáveis ou o próprio educando deverão entregar a solicitação na recepção, ou para 

a Assistente de Coordenação, logo no início da manhã ou tarde assim será, então, emitida a Autorização 

de Saída Antecipada, que deverá ser entregue pelo aluno na recepção para liberação.  

Para evitar interrupções constantes às aulas, que trazem prejuízo aos educandos que estão saindo e 

aos que permanecem, as saídas antecipadas ocorrerão tão somente às 11h20 (Anos Finais do Ensino 

Fundamental – 6º ao 9º Ano) ou 11h35 (Ensino Médio) para os alunos do período da manhã e às 17h10 

horas para os educandos do período da tarde. 

Outras informações, tais como calendários, percentual de frequência exigido pela legislação e o 

resumo do nosso PPP – Projeto Político Pedagógico – encontram-se em nosso site: 

www.colegiopaulofreiresj.com.br e na agenda vitual.  

No Site também se encontra a cópia dos comunicados institucionais que seguem aos pais via agenda 

virtual e e-mail.  

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

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

que necessário. 
 

 

Sejam todos(as) bem-vindos(as) ao Colégio Paulo Freire 2019! 

                                     

  

A Direção 
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