
 

 

Congonhas, 02 de março de 2017. 

“Jesus é fiel, vos ajudará sempre durante o caminho”. 

Monsenhor Domingos E. Pinheiro 

Prezados Pais, 
 

Para o bom andamento das atividades escolares, aqui estão algumas informações importantes: 
 

Horário de entrada: 13 horas e saída: 17h30min. 
 

A entrada e saída dos alunos é feita pelo portão na Rua Barão de Congonhas (em frente ao 

Supermercado Irmãos Milagres). As crianças devem chegar a partir das 12h45min. Antes desse 

horário ainda não temos pessoas para acompanhá-las e as aulas do turno da manhã ainda não 

encerraram. Para que não haja nenhum inconveniente, pedimos a gentileza de respeitarem os 

horários que garantirão a segurança e a tranquilidade tanto na entrada quanto na saída dos 

alunos. Combinem essa questão também, com os responsáveis do transporte escolar. 

Quando eventualmente, o aluno que utiliza o transporte escolar, não for embora com o 

transportador, os pais deverão comunicar a ele e à escola. 
 

Lembramos que o uso do uniforme incluindo o tênis é obrigatório para todos os alunos. 

Aproveitem para providenciar o agasalho antes do período do frio e personalizem os mesmos 

para melhor identificação. 
 

Pedimos que preencham e mantenham atualizados os dados na agenda escolar de seu(sua) 

filho(a). Este é um importante instrumento de comunicação entre a família e a escola, portanto 

saídas antecipadas, outras informações para o contato com a família, bem como pessoas 

autorizadas a buscarem a criança, precisarão sempre ter o registro na agenda. 
 

Solicitamos ainda, que orientem seu(sua) filho(a) na organização do material didático e das 

tarefas, conforme o horário escolar para que não haja esquecimentos. 
 

Para a segurança dos nossos alunos, não será permitido o uso do parquinho e da quadra nos 

respectivos horários de entrada e saída. 
 

Estamos à disposição e agradecemos a confiança e comprometimento de todos. Que a proteção 

de Deus sempre nos acompanhe. 

 

Atenciosamente, 

 

 

     Raquel R. Fernandes 

Coordenadora Pedagógica 

 

 

 

Ir. Domingas de Jesus Furtado Rocha 
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         Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade 

           COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - CONGONHAS - MG 

Praça D. Silvério, 28 - Matriz 

JEITO PIEDADE DE EDUCAR 
 


