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Instruções gerais - 2021 
Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 

 
 
➛Início das aulas -  Horário normal - trazer mochila e lancheira 
 
01/02/21 ................Infantil 3 e Infantil 4 - alunos novos e alunos do Colégio; 
02/02/21.................1º ano - alunos novos e alunos do Colégio. 
 
 

➛Horários de aula  
 
Período da manhã 
- Infantil 1 ao Infantil 4: Das 7h45 às 11h45;  
Abertura do portão para entrada às 7h30 / Abertura do portão para saída às 11h35 (primeiro faremos a entrega dos                    
alunos do transporte escolar, em seguida a liberação dos demais alunos). 
- 1º ano: Das 7h20 às 11h40;  
Abertura do portão para entrada às 7h15 / Abertura do portão para saída às 11h35. 
 
 
Período da tarde  
- Infantil 1 ao Infantil 4: Das 13h15 às17h15;  
Abertura do portão para entrada às 13h / Abertura do portão para saída às 17h05 (primeiro faremos a entrega dos alunos                     
do transporte escolar, em seguida a liberação dos demais alunos). 
- 1º ano: Das 13h15 às17h35;  
Abertura do portão para entrada às 13h / Abertura do portão para saída às 17h30. 
 
Obs.: Solicitamos a gentileza de não chegarem com antecedência ao horário de saída, pois assim que os transportes escolares                   
são liberados, os senhores poderão estacionar com maior tranquilidade na frente do Colégio. 
 
 

➛Reunião de Pais  
Dia 20/01/21 – 18h  - Pais / Responsáveis dos alunos da Educação Infantil do período da manhã; 
Dia 20/01/21 – 19h  - Pais / Responsáveis dos alunos da Educação Infantil do período da tarde; 
Dia 20/01/21 – 20h -  Pais / Responsáveis dos alunos do 1º ano dos períodos da  manhã e tarde. 
 
 

➛Venda de uniformes 
Ponto de venda:  Rua Atenágoras, nº 70; 
Telefones: 3951 4229 / 94142 6684. 

 
 

Desde já agradecemos a escolha e a confiança em nosso Colégio,  
Direção/ Coordenação. 
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