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Instruções gerais 2021 
Ensino Fundamental – Anos Finais  e  Ensino Médio 

 
➛ANOS FINAIS -  6º ao 9º ano 
Início das aulas - Dia 01/02/21  

 
Horário  
Período da manhã ........Das 7h15  às 11h45 - Abertura do portão para entrada às 7h; 
Quando houver 6ª aula sairão às 12h35; 
Liberação da via interna de carros para os pais no horário de saída dos alunos às 11h50. 
Período da tarde............Das 13h15 às 17h45 - Abertura do portão para entrada às 13h; 
Quando houver 6ª aula, sairão às 18h35; 
Liberação da via interna de carros para os pais no horário de saída dos alunos às 17h50. 
 
Reunião de Pais Inicial 
Dia  27/01/21 - 18h - Pais/ Responsáveis dos alunos do 6º ano - Anos Finais;  
Dia  27/01/21 - 19h - Pais/ Responsáveis dos alunos do 7º ano - Anos Finais;  
Dia  28/01/21 - 18h - Pais/ Responsáveis dos alunos do 8º ano - Anos Finais;  
Dia  28/01/21 - 19h - Pais/ Responsáveis dos alunos do 9º ano - Anos Finais;  
 
  
➛ENSINO MÉDIO - 1ª a 3ª série 
Início das aulas  - Dia 01/02/21  

 
Horário  
Das 7h15 às 13h35 - Abertura do portão para entrada às 7h. 
Obs.: Os alunos do Ensino Médio, poderão utilizar calça jeans diariamente, na cor azul e sem customização. Não é                   
permitido calça jeans de outras cores ou legging. Nos dias em que houver Educação Física, deverão vir com a                   
calça ou bermuda do uniforme escolar. 
 
Reunião de Pais Inicial 
Dia  01/02/21  - 18h      - Pais/ Responsáveis dos alunos da 1ª série do Ensino Médio; 
Dia  01/02/21  - 19h30  - Pais/ Responsáveis dos alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio;  

 
Informações gerais 

- Venda de uniformes 
Ponto de venda:  Rua Atenágoras, nº 70. 
Telefone: 3951 4229 / 94142 6684.    

- Lanche/Cantina 
O aluno deverá trazer um lanche diariamente ou consumir na cantina, que estará em funcionamento desde o primeiro dia de                    
aula. A cantina é terceirizada e portanto, não fornece os itens sem o devido pagamento. 

- Bilhete único escolar 
Os alunos que necessitarem bilhete único escolar, deverão solicitar o formulário específico na secretaria. 
 
Agradecemos pela confiança em nosso Colégio, Direção/ Coordenação. 
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