COMUNICADO GERAL Nº 02/ 2017
27 de janeiro de 2017
Assunto: Orientações Gerais

“O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o
meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o
poder que me salva, a minha torre alta. ”
Salmos 18:2.

1. REUNIÃO DE PAIS
Aguardamos todos os responsáveis neste domingo, dia 29/01/2017, para a nossa
primeira reunião de pais e mestres. Preparamos esse dia em especial para que todos
possam participar.
 9h - Educação Infantil, Fundamental I e Plus Class Bilíngue;
 11h - Fundamental II e Ensino Médio.

2. ATUALIZAÇÃO DE E-MAIL
Para que a comunicação da escola seja completa, estamos enviando também o
comunicado via e-mail. Caso não tenha recebido o Comunicado 1 por e-mail,
solicitamos que atualize seus dados na secretaria do colégio.
3. UNIFORMES
O uso do uniforme completo é obrigatório (camiseta, calça e tênis) desde o primeiro dia
de aula, em qualquer atividade escolar. 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.
Solicitamos para os responsáveis que já efetuaram a compra do uniforme, mas
ainda não chegou, envie o comprovante da compra pelo (a) aluno (a).

Se você ainda não adquiriu o uniforme ou os livros do (a) seu (a) filho (a), providencie
com urgência a encomenda na tesouraria do colégio ou no site www.lojaea.ea.org.br.
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4. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS (À PARTIR DO DIA 26/01/2017)

Manhã
Ano

Tarde

Entrada

Saída

Entrada

Saída

Saída (sexta-feira)

7h

11h30

13h

17h30

16h30

1º ao 5º ano

7h

11h40

13h

17h40

16h40

6º ao 9º ano

7h

11h50

13h

17h50

16h50

1º ao 3º Médio

7h

12h35

Educação
Infantil

***************************************

5. SEGUNDA VIA DO BOLETO
Para facilitar, a partir desse ano o nosso boleto é registrado. Para imprimir a segunda
via, basta acessar a página do Bradesco (www.bradesco.com.br), depois clicar em 2º
via de boleto.
6. ALUGUEL DE ARMÁRIOS
O colégio disponibiliza armários para aluguel no período de um ano. Os interessados
devem procurar maiores informações com a tesouraria do Colégio.

Contamos com o apoio de todos!
Com estima cristã,
Diretor Emerson Francisco da Silva
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