São Paulo, 01 de agosto de 2017.
COMUNICADO – 04
Estimados Pais/Responsáveis,
Com a alegria do reencontro e do retorno, desejamos a todos um excelente 2º semestre,
abençoado e protegido pelas bênçãos de Santa Paulina.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Reposição de aula dia 05/08 (sábado) - referente à paralisação do dia 28/04.
Horário normal das aulas, cada aluno deverá cumprir o seu respectivo período.
Trazer o material referente ao horário das aulas de 6ª feira.

1- Horário das aulas:
Período

Educ. Infantil

EF Anos Iniciais
(1º ao 5º ano)

Matutino

07h20 – 11h50

07h20 – 11h50

Vespertino

13h – 17h30

13h – 17h30

Diversificado

EF Anos Finais
(6º ao 9º ano)

Ensino Médio

07h10 – 12h30

07h10 – 12h30

3ª f: 7h – 12h45

3ª f: 7h – 12h45

–

2ª f: 13h30 – 16h

7h20 às 17h30

 Atrasos constantes interferem na logística da escola, mas, mais do que isso, prejudicam o
acompanhamento das atividades diárias.
 Recomendamos especial atenção para o Capítulo III – Corpo discente e Capítulo IV – da
frequência (Art. 101 - §1º e §2º) - disponível no site do Colégio.
 É obrigatório o uso correto do uniforme
 Para os alunos do período da tarde, reforçamos que o horário de fechamento da escola acontece
às 18 horas, impreterivelmente.
2- Carteirinha de Identidade Escolar / Acesso:
Todos os alunos receberão durante a 1ª semana de agosto, a carteirinha de acesso.
Lembramos que esta carteirinha possui chip/cadastrada e terá a validade de acordo com o
segmento de cada aluno.
Ex.: Educação Infantil, Ens.Fund. Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Ens.Fund. Anos Finais (6º ao 9º ano)
e Ensino Médio. Portanto deverá ser zelada.
Para 2ª via requerer no site da School Picture – www.schoolpicture.com.br
Estará disponível na Livraria Loyola, para compra, o suporte com o cordão personalizado com o
nome do Colégio para acoplar a carteirinha/cartão de acesso.

3- Catracas:
A partir do dia 09 de agosto (4ª feira), todos os alunos (Ed.Infantil ao Médio) deverão utilizar suas
carteirinhas de acesso.
Importante: Os alunos da Educação Infantil, que utilizam a entrada/saída pela portaria, a
responsabilidade do uso da carteirinha de acesso, será dos respectivos responsáveis.
4- Materiais / objetos não pertinentes à rotina escolar:
O aluno não deve trazer, portar ou utilizar nas dependências da escola, quaisquer objetos de uso
não pedagógico ou que tenham elevado valor. O empréstimo, perda ou extravio de tais bens será
de inteira responsabilidade do aluno, eximindo-se o colégio da obrigação de indenização ou
reparação.
5- Embarque / Desembarque:
Visando organizar e agilizar o processo de entrada e saída dos alunos, solicitamos que sejam
breves nos momentos de embarque/ desembarque, especialmente na hora do “rush”.
Evitem descer do veículo, otimizem o máximo do espaço disponível. Com certeza, tudo
colaborará e propiciará maior fluxo no trânsito e menor tempo de espera.
6- Medicamentos:
De acordo com a lei nº 6437 de agosto de 1997, somos proibidos de ministrar medicamentos
sem a correspondente prescrição médica.
Para que a escola não fique sujeita a penalidades pelas autoridades sanitárias competentes,
pedimos, que encaminhem a medicação a ser ministrada, juntamente com a receita médica ou
cópia(atualizada) nos casos necessários.
7- Armários Escolares:
Informações para os interessados na secretaria/tesouraria do Colégio.

Atenciosamente,
A Direção

