
Sete Lagoas, fevereiro de 2019.  
Circular 004 
Senhores pais ou responsáveis,  

As atividades iniciais do ano letivo de 2019 são direcionadas para a adaptação das crianças, 
interação dos grupos e diagnóstico das turmas.  

Após esse período, as propostas referentes a cada segmento serão mais desafiadoras e o ritmo 
de trabalho mais dinâmico. 

Portanto, pedimos que fiquem atentos às seguintes recomendações, a fim de que a rotina 
escolar não seja comprometida: 

 Horário de entrada  13h - os portões estarão abertos a partir das 12h30min. A 
pontualidade é indispensável. 

 Horário de saída  17h30min 
 Evitem buscar a criança antes do horário de saída. Caso seja necessário, favor comunicar à 

escola antecipadamente. Conforme o Manual de Normas, o aluno poderá sair até às 17h. 
Depois desse horário, somente às 17h30min, pelos portões laterais. 

 Evitem que a criança falte às aulas, para não comprometer a aprendizagem. 
 Evitem permanecer na escola caso seu (sua) filho (a) já esteja adaptado (a). 
 Observem se todo o material didático e agenda estão na pasta. 
 Leiam e assinem diariamente os bilhetes colados na agenda. Lembrem-se de verificar a caixa 

de e-mail. Esse também é um meio de comunicação escola/família. 
 Enviem garrafinha de água com o nome do aluno e turma. 
 Enviem brinquedos que não contenham peças pequenas, de pequeno valor financeiro ou 

sentimental, somente no dia agendado. (Educação Infantil) 
 Se o aluno estiver fazendo uso de algum medicamento, mandem a dosagem correta em 

seringa medidora e entreguem à professora em mão com as devidas recomendações. 
 Os alunos deverão usar o uniforme completo a partir de 07 de março (segunda-feira). 
 Adquiram o quanto antes, todos os materiais didáticos e livros literários, eles são 

fundamentais para a aprendizagem. 
 Caso precisem conversar com a professora, agendem um horário de reunião com as 

coordenadoras. 
 

Obs.: Verifiquem o Manual de Normas 2019 no site da escola: www.colegiocaetano.com.br. 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos o apoio e a 
colaboração. 

 

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica. 

 


