COMUNICADO GERAL Nº 07/ 2017
02 de março de 2017
Assunto: Orientações Gerais

Pois tu és a minha esperança, Senhor DEUS; tu és a minha confiança desde a minha mocidade.
Salmos 71:5

1. RECORDAÇÃO ESCOLAR
No dia 20/03/2017 a empresa Adventure Picture virá ao colégio para tirar fotos dos nossos alunos para
uma recordação escolar. No verso segue todas as informações.
2. SEMANA DE PROVA
A nossa semana de provas (AV 2) acontecerá de 15/03 (quarta-feira) a 22/03 (quarta-feira).
Não deixe que seu (a) filho falte às aulas para que ele não perca os novos conteúdos.
3. ALUGUEL DE ARMÁRIOS
O colégio disponibiliza armários para aluguel no período de um ano. Os interessados devem procurar a
tesouraria do Colégio.
5. TRÂNSITO

Pedimos a gentileza que, ao deixar ou retirar o aluno do colégio, use as vagas disponíveis em
frente ao colégio para “Embarque/Desembarque”, desocupando-as rapidamente para agilizar a
fluidez do trânsito em nossa rua. Vamos respeitar os espaços das garagens dos nossos
vizinhos.
5. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Para que a comunicação da escola tenha maior eficiência, estamos enviando os comunicados via
e-mail. Caso não os tenha recebido, solicitamos que atualize seus dados na secretaria do colégio pois,
a partir do 2º Bimestre, eles serão enviados somente por este meio de comunicação.
4. COMUNICAÇÃO
Estamos trabalhando para que tenhamos uma boa comunicação entre o colégio, pais e alunos. Lembrese: Nosso colégio está sempre de portas abertas para recebê-los. Se tiverem dúvidas, sugestões ou
observações nos procure. Comunicação e respeito é a base de todo relacionamento; esperamos que
sejamos parceiros, para que tenhamos um ano cheio de bênçãos e vitórias. Para maior comodidade,
agende seu atendimento com o setor desejado.
Com estima cristã,
Diretor Emerson Francisco da Silva
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