
 

REUNIÃO DE PAIS - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR 
DATA: 19 de fevereiro de 2019. 
HORÁRIO: 19h. 
 LOCAL: Salãozinho. 
*Mensagem inicial; Música com a Irmã Vânia 
*Vídeo; Colônia de Férias 
*Apresentação das professoras, coordenação e direção;  
*Assuntos gerais: 
-Entradas e saídas: das 7h às 7h30min.  A entrada será pelo estacionamento que fica aberto até às 7h30min. Nesse 
horário, os alunos serão recebidos na sala de espera pelas professoras: Nilcéia da turma 1 A, que atenderá a Ed. 
Infantil e alguns alunos do 1ºano e a Joceline da turma 2 A, que atenderá do 1º ao 5ºano. 
A partir das 7h30min até às 10h, os alunos serão recebidos na recepção pelas monitoras que os levarão até suas 
salas.  
Lembrando que os alunos que chegarem após às 8h30min, ficarão sem o serviço do café da manhã, assim como a 
realização dos temas, pois esses são realizados antes do horário do café. Se o aluno chegar após esse horário, deverá 
estar com o tema feito. 
Entradas e saídas excepcionais deverão ser comunicadas pela agenda, que serão autorizadas pela coordenação. 
Em casos de ausência, o responsável poderá comunicar via agenda/telefone ou através de atestados. 
-Agenda:é o meio de comunicação entre o colégio e a família. É importante enfatizar que a mesma serve para 
recados e bilhetes importantes. 
-Serviço de saúde:O colégio possui o serviço de saúde. O aluno, que não estiver se sentindo bem ou que por algum 
motivo se machuque no colégio, será encaminhado ao Serviço de Saúde, onde será feita uma observação da criança 
e, se necessário,contata-se os pais para ficarem cientes da situação. Todo aluno que for atendido pelo serviço de 
saúde da escola terá um registro na agenda para fins de comunicação aos pais. 
-Medicações: somente serão ministradas com receita ou descritivo na agenda realizado e assinado pelo responsável. 
-Almoço:O cardápio está disponível no site da escola. 
Os pais, que desejarem almoçar com seus filhos, deverão avisar via telefone à coordenação, a recepção ou via 
agenda. A entrada será pela recepção até às 11h30min. A partir das 11h30min, pelo estacionamento.Após o almoço 
com a família, os alunos, nessa situação, deverão se conduzidos até a sala da Atividade Extracurriular. Após às 
12h45min, para a sala de espera ou pista de corrida, conforme for sua turma no período da tarde.   
O aluno matriculado na Atividade Extracurricular tem direito ao almoço no restaurante. Em caso de almoço com a 
família, é necessário informar a recepção do restaurante que o aluno faz parte da Atividade Extracurricular (Turno 
Integral). 
-Hora do descanso: os alunos serão acompanhados pelas professoras durante o descanso e após serão conduzidos 
aos locais de espera de sua turma da tarde. Nesse horário, os alunos não serão obrigados a dormir, podendo realizar 
atividades voltadas ao relaxamento. 
-Uniforme: os alunos devem estar no colégio sempre uniformizados e com tênis. 
Para os menores, trazer uma muda completa de roupa reserva na mochila. 
-Aniversários:Os aniversários serão realizados no final de cada semestre. 
-Dia do brinquedo:Segunda-feira. Neste dia os alunos poderão trazer um brinquedo, evitando bolas, eletrônicos, 
frágeis e os robustos. 
-Material de uso pessoal: Lençol, fronha e toalha serão enviados na sexta-feira para casa, e deverão retornar 
higienizados na segunda-feira.  
-Sala de espera no final da tarde:  Educação Infantil: monitora busca na sala de aula. 1º ao 5ºano: monitoras buscam 
na pista de corrida. 
Para algumas atividades poderá ser solicitada alguma contribuição para a compra de materiais necessários para a 
realização dos mesmos.  


