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São José- SC,  31  de janeiro de 2019. 
 

 

 

Circular nº 001/2019              

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

Educação Infantil (Infantil 1 ao Infantil 5) e 1º 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 nossas crianças. 

Nossos profissionais já estão em trabalho de formação e 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 – Educação Infantil e 1º Ano  

Turmas Data Horário 

Turno Matutino 07 de fevereiro (quinta-feira) 18h30min 

Turno Vespertino 07 de fevereiro (quinta-feira) 20h 
 

Contamos com sua compreensão no sentido de não trazer crianças para esse evento. 

 

 Encontro com os pais e crianças (dia da acolhida e entrega de materiais) 

 Visando proporcionar maior interação entre educadoras, crianças e famílias, bem como facilitar a 

adaptação das crianças, convidamos as mesmas para que, juntamente com os pais e/ou responsáveis, 

visitem o Colégio, explorem os espaços que lhes são destinados e realizem a entrega do material de 

higiene pessoal, livro de literatura e jogo educativo. 

 

Aguardamos sua visita nos dias e horários abaixo: 

Turmas Data 

Educação Infantil e 1º Ano 11 de fevereiro (segunda-feira) 

 Crianças matriculadas no turno matutino: das 09h às 11h. 

 Crianças matriculadas no turno vespertino: das 14h às 16h. 

Obs.: Nesse dia não haverá aulas. Durante a visita (aproximadamente 30 minutos) as 

crianças deverão estar acompanhadas dos pais e/ou responsável e não há necessidade de 

trazer lanche e virem uniformizadas.  

 Início das aulas  

Turmas Data 

Educação Infantil e 1º Ano 12 de fevereiro (terça-feira) 
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 Horário das aulas  

Turno Horário Educação Infantil Horário 1º Ano 

Matutino Das 8h às 12h Das 7h45min às 12h 

Vespertino Das 13h30min às 17h30min Das 13h30min às 17h45min 

 
 

 Horário de permanência no Colégio, sem custo adicional   

 Meio Período: das 7h às 12h30min ou das 12h45min às 18h30min. 

 Período Estendido: das 7h às 13h ou das 11h30min às 18h. 

 Período Integral: até 10 horas (das 8h às 18h). 

          

 Adaptação das crianças da Educação Infantil  

 Infantil 1, 2 e 3 (se necessário para Infantil 4 e 5) na primeira semana permanecem  no  Colégio 

durante duas horas (matutino das 9h às 11h e vespertino das 14h às 16h). 

 A partir da segunda semana, permanecem no Colégio durante todo o horário normal de aula. 

 Haverá flexibilidade conforme a necessidade de cada criança. Se necessário, durante o período 

de adaptação os pais ou responsáveis poderão permanecer no Colégio durante o horário das aulas.   

 O lanche (kit) será oferecido desde o primeiro dia de aula, contrato direto com a Cantina 

Escolar.  

 

 Mochilas 

As mochilas de rodinhas são prejudiciais à saúde de nossas crianças por serem mais pesadas que 

as convencionais e impróprias para uso nas escadarias do Colégio. Portanto, deverão ser evitadas. 

 

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 serão encaminhados via aplicativo Clip Escola.  

Todo o nosso Corpo Funcional continua à sua disposição. 

A Coordenação Pedagógica é o elo entre pais e educadores, 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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