COLÉGIO DOM BARRETO
CRONOGRAMA PARA AS ATIVIDADES INICIAIS DO
ANO LETIVO DE 2017

Educação Infantil + 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

IMPORTANTÍSSIMO:

20/01/2017 – 6ª feira
das 8h às 9h

ENTREGA DOS MATERIAIS PELOS PAIS da Educação Infantil ao 1º ano
Nesse dia, somente os pais da Educação Infantil ao 1º ano deverão trazer para o Colégio os materiais
que constam na lista e/ou o cupom de material coletivo entregue como comprovante pelas papelarias. Não será
necessária a presença do(a) aluno(a).
Os pais deverão entrar pela Av. Saudade, nº 705 – portaria principal.

As listagens dos alunos, para que os pais saibam em qual sala entregar os materiais, estarão
afixadas em diversos locais do pátio do Colégio no dia 20 /01/2017.
As professoras estarão presentes no horário descrito acima.

ATENÇÃO
 Dia 21/01/2017 – CONVITE ESPECIAL AOS PAIS: 1ª Reunião de Pais dos alunos
da Educação Infantil ao 5º ano.
Estamos convidando os pais para que participem da reunião onde serão apresentados à:
 filosofia e funcionamento do Colégio,
 programação das atividades para o ano letivo de 2017,
 professora titular e a rotina da sala de aula,
 professores especialistas (Ed. Física, Informática, Música, Arte e Inglês)
Nosso encontro será dia 21/01/2017- sábado- das 8h às 10h – entrada pela R. Floriano Camargo
Penteado – Anfiteatro e saída pelo portão da rampa.
 Dia 23/01/2017 - Os pais dos alunos de 2º ao 5º ano deverão trazer o material no 1º

dia de aula
OBSERVAÇÃO:
Salientamos que a formação das classes é elaborada pelas professoras/2016, de maneira consciente,
considerando o aluno de forma global. Pedimos, portanto, a NÃO SOLICITAÇÃO de trocas de classe.
Caso haja alguma necessidade de ficar ou não, na mesma classe de um colega, escrever o nome e o motivo no
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA. Procuraremos respeitar a vontade dos pais, desde que não venha trazer
prejuízos aos alunos envolvidos.

23 / 01 / 2017 – 2ª feira: INÍCIO DO ANO LETIVO / AULAS NORMAIS
Período da Manhã:
Infantil II ao 5º ano do Ensino Fundamental – das 7h30min às 11h45min
(horário especial para os Infantis II e III, na 1ª semana)
6º ao 9° ano do Ensino Fundamental – das 7h15min às 12h15min
1ª a 3ª série do Ensino Médio – das 7h00 às 12h20min / às 3ª e 5ª feiras, das 13h20min às 16h45min

Período da Tarde:
Infantil II ao 5º ano do Ensino Fundamental – das 12h45min às 17h00
(horário especial para os Infantis II e III, na 1ª semana)
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – 12h30min às 17h30min

Contando com a colaboração dos senhores pais para que o programado ocorra da melhor maneira
possível, agradecemos.
Atenciosamente,
A Diretoria.

