COMUNICADO GERAL Nº 13/ 2017
13 de abril de 2017
Assunto: Orientações Gerais

Respondeu o Senhor: “Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso”.
Êxodo 33:14

1. FERIADO
Informamos aos senhores que devido ao feriado amanhã (14/04/17), não teremos aulas. Retornaremos nossas atividades com a
“Reunião de Pais e Mestres” na segunda-feira dia 17/04.
Desejamos a todos um feriado e uma ótima Páscoa!
2. REUNIÃO DE PAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO
Dia 17/04/17 (segunda-feira), teremos nossa Reunião de Pais e Mestre para a entrega do Boletim Escolar. Segue abaixo os
horários:
 7h30 às 13h – Alunos do 6º Ano (manhã e tarde) ao Ensino Médio;
 7h30 às 12h – Alunos do 1º ano ao 5º ano (manhã);
 13h30 às 17h30 – Alunos do Pré I ao 5º ano (tarde).
Observação: Os professores estarão disponíveis para atender os pais durante o período citado acima. Todos serão
atendidos por ordem de chegada.
Nesse dia não haverá aula para nenhuma série/ano, também não terá aulas de Ed. Física para o Ensino Médio.
3. CONGRATULAÇÃO ACADÊMICA – 6º ANO AO ENSINO MÉDIO
Convidamos todos os pais para o evento da Congratulação Acadêmica que acontecerá dia 17/04/17 (segunda-feira) às 19h30. Os
alunos serão premiados com medalhas de bronze, prata, ouro e diamante. O cálculo é feito através da média alcançada no 1º
bimestre.
Traje: Social
Local: IASD - R. Eng. Rebouças, 520 – Bairro: Cerâmica, São Caetano do Sul.
01118
4. UNIFORME ESCOLAR
Conforme consta em nosso Código Disciplinar, pág. 91, é dever do aluno manter-se uniformizado nas atividades e programas da
unidade escolar. Além de padronizar e garantir segurança aos alunos, o uniforme evita a supervalorização da aparência e dos
bens materiais. O uso do uniforme completo é obrigatório (camiseta, calça e tênis) desde o primeiro dia de aula. Como medida
de segurança, não é permitido o uso de tênis com rodinhas, botas, sapatos, sandálias e similares (“papetes”, “crocs” e etc.). As
emergências devem ser comunicadas por escrito ou telefone.
5. CARTEIRINHA ESCOLAR – CARTÃO DE DÉBITO
Estamos enviando as carteirinhas escolares para os alunos e elas servirão como cartão de débito para o consumo em nossa
cantina. O aluno ou o responsável poderá carregar o crédito com o Carlos ou Julinei e utilizá-lo esse crédito para consumo em
nossa cantina. Informamos ainda que aceitaremos cartões de crédito para carregamento acima de R$ 50,00.
6. SEGUNDA VIA DE BOLETO
Ainda temos alguns pais solicitando 2ª via de boleto após o vencimento, pelo Colégio. Solicitamos que esse procedimento seja
realizado pelo site do Bradesco.
7. VENDA DE ALIMENTOS
Informamos que não é permitido a venda de alimento dentro das dependências do colégio. Caso isso ocorra, o aluno sofrerá
sanções do nosso código disciplinar.
8. DIA DAS MÃES
Informamos que tivemos alteração na data do programa do Dia das Mães.
Nosso programa será dia 23/05/17 (terça-feira) às 19h30.
Se programe para esse belíssimo evento.
Diretor Emerson Francisco da Silva
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