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Atibaia, 24 de janeiro de 2022.
Circular nº 01/2022
Assunto: Reunião Geral de Pais e Mestres
REUNIÃO GERAL DE PAIS E MESTRES – 2022
É com imensa alegria que recebemos todos, para iniciarmos um 2022 repleto de parcerias e muito
aprendizado.
Nesta reunião trataremos de assuntos gerais e faremos a apresentação dos professores.
Durante o ano letivo, realizaremos reuniões individuais, agendadas pela coordenação ou de acordo
com a solicitação dos responsáveis.
Assuntos gerais:
- Este ano os grupos de whatspp serão desfeitos.
- É de extrema importância que todos os responsáveis possuam o aplicativo vindimo; pois através dele
receberão os comunicados gerais do Colégio, recados sobre rendimento escolar do aluno, datas de
avaliações, conteúdos de aulas, notas, médias e demais informações.
- A média do aluno é formada através de:
- participação;
- lições de casa;
- exercícios orais e escritos;
- cadernos e apostilas completas;
- avaliação bimestral ou simulado.
- Desta forma o aluno é avaliado como um todo.
- Quando houver necessidade, do aluno faltar em dia de Avaliação, os responsáveis devem preencher o
requerimento de segunda chamada disponível na secretaria, acertar o valor estipulado ou apresentar
atestado médico.
- É de extrema importância que os responsáveis comuniquem a coordenação sobre problemas de saúde
dos alunos, bem como a
apresentação de laudos médicos.
- Os horários de entrada e saída são:
Período da manhã:
- Ensino Médio: 7:10 as 12:30
- 5º ao 9º ano: 7:30 as 12:00
Período da tarde:
- Educação Infantil: 13:00 as 17:20
- 1º ao 5º ano: 13:00 as 17:25
- 6º ao 9º ano: 13:00 as 17:30
- As aulas de Espanhol para os alunos do Ensino Médio serão as sextas-feiras, das 13h às 13h50.
- As aulas de Filosofia/Sociologia para o 1º Médio A/B serão as quintas-feiras das 13h ás 13h50.
- O cumprimento dos horários é de extrema importância para o bom aproveitamento dos alunos e
funcionamento do Colégio.
- Os alunos que chegarem após os 10 minutos de tolerância, ficarão com falta na primeira aula.
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- Gostaríamos de reforçar que o uso do uniforme é obrigatório, havendo um imprevisto onde o aluno
tenha que vir sem uniforme, pedimos aos responsáveis que comuniquem via agenda. Evitar shorts curtos,
regatas ou calças desfiadas.
- Liberamos o uso do celular para os alunos do 6º ano em diante, em três momentos: entrada, saída e
intervalo. Sendo extremamente proibido utiliza-lo em sala de aula, caso ocorra o celular ficará na sala da
coordenação até o final do período.
- Pedimos a gentileza de não enviarem medicamentos através dos alunos, pois de acordo com a orientação
da Secretaria da Saúde, não podemos medicar alunos.
- O uso de máscara é obrigatório, solicitamos que mantenham na mochila dos alunos uma máscara
reserva.
- Solicitamos também que enviem diariamente uma garrafinha para água.
- Os alunos que precisarem podem realizar trabalhos no Colégio, utilizando a sala de informática;
mediante agendamento.
- Cursos extras: ballet, jazz, futebol e vôlei; para maiores informações e matrícula procurar a Patrícia.
- Agradecemos a confiança em nosso trabalho, estaremos sempre à disposição para orientações,
informações e sugestões.
Lembramos que nossa união e parceria são elementos fundamentais para o sucesso de nossas
crianças, por isso não deixem de nos comunicar quando estiverem insatisfeitos ou satisfeitos.
Estejam à vontade para conversarem com os professores.
Atenciosamente
A Coordenação
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