Orientações início de 2019
Reuniões Iniciais
Dia 30 de janeiro
 Das 8h às 9h30 – 6º Ano E.Fundamental e 1º Ano E.Médio
 Das 10h30 às 12h – 9º ano E.Fundamental
 Das 13h às 14h30 – Ed.Infantil
Dia 31 de Janeiro
 Das 8h às 9h30 – 7º e 8º E.Fundamental
 Das 10h30 às 12h – 2º e 3º ano E.Médio
 Das 13h às 14h30 – 1º ao 5º Ano E.Fundamental
Início das Aulas
Dia 01 de fevereiro – G1, 1º ano e 6º ano E. Fundamental e 1º ano E.Médio
Dia 04 de fevereiro – os demais Grupos.
Material para o 1º Dia
 Educação Infantil - Mochila com agenda e troca de roupa.
 1º ao 5º ano – O material didático deverá ser entregue de acordo com o cronograma e deverá estar em
sacola identificada com o nome e ano do estudante e deverá ser entregue na entrada aos porteiros ou
auxiliares de curso.
1º Dia – 31/janeiro – 6ª feira – 1º Ano
2º Dia – 04/fevereiro – 2ª feira – 2º Ano
3º Dia – 05/ fevereiro – 3ª feira – 3º Ano
4º Dia – 06/fevereiro – 4ª feira – 4º Ano
5º Dia – 07/fevereiro – 5ª feira – 5º Ano


Do 6º ao 3ºAno do Ensino Médio – Agenda, estojo e os materiais das aulas do dia - Trazer todo o
material encapado e etiquetado com o nome e ano/grupo do estudante.

Horário da entrada: Lembramos que no primeiro dia os familiares da educação Infantil poderão
acompanhar os estudantes até a sala de aula, porém solicitamos que, para uma melhor organização do
acolhimento e rotina, não permaneçam na sala.
Período Integral: A frequência do estudante só será permitida mediante inscrição feita na tesouraria com o
Sr. Mauricio até o dia 28 de janeiro/2019 impreterivelmente
Comunicação: Solicitamos que as famílias mantenham a secretaria da escola atualizada a qualquer
alteração nos e-mails cadastrados para que a nossa comunicação seja eficiente e lembramos que
utilizaremos também o AppOfélia como o nosso oficial canal de comunicação institucional.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
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