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Congonhas, 06 de fevereiro de 2019. 

 

Prezados Pais e/ou responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
 

 
É com muita alegria que nos dirigimos aos senhores para tratarmos de assuntos que visam atender cada 
vez melhor as famílias, como também os alunos matriculados em nossa instituição de ensino. 
Para que possamos melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados e cobertos no Contrato e 
Guia Escolar, pedimos a leitura, bem como o preenchimento e devolução do campo pontilhado ao 
Colégio, referente às questões que passam a ser tratadas abaixo: 

 

 Entrada de alunos: 
 

As aulas do Ensino Fundamental II tem início às 7h15 e término às 11h45min. Conforme horário escolar, uma 
vez por semana, as aulas do 6º ao 8º anos terminam às 12h35minutos. Obs.: Saída às 12h35min, três vezes por 
semana, para os alunos do 9º ano conforme determinação do Horário Escolar.  
 

Para realizarem trabalhos extra-turno, na biblioteca da escola, deverão comparecer uniformizados e 
respeitar as determinações específicas de utilização do espaço e dos recursos disponíveis.  
 

Para os alunos do Ensino Médio, quando houver apenas 5 aulas, as turmas serão dispensados às 11h45. As 
aulas da tarde acontecem às terças, quartas e quintas-feiras e tem início às 14 horas e término às 
16h30minutos. Pedimos atenção para que os alunos não se atrasem, pois a entrada dos mesmos será pela 
portaria principal. 
Os alunos deverão comparecer uniformizados e é proibida a entrada com refrigerantes, salgados, sorvetes, 
açaí, etc. 
Nos dias de treino, deverão comparecer 5 minutos antes do horário determinado e deverão usar a blusa do 
Colégio e uma bermuda até os joelhos (meninas) e short (meninos). Não podendo aguardar na Biblioteca. É 
proibido o uso de camisetas. 
 

 

 Saída de alunos: 
 

O aluno somente será dispensado no decorrer das aulas com a autorização escrita dos pais ou responsáveis. 
Não serão atendidas solicitações por telefone. 
A retirada do aluno por outra pessoa que não a já determinada somente poderá ser feita mediante 
autorização escrita dos pais ou responsáveis e apresentação de documento de identidade da pessoa que 
vier buscá-lo. PEDIMOS MUITA ATENÇÃO A ESSE ITEM, PARA EVITAR MAIORES CONTRATEMPOS. 
 

 Agenda: 
 

É o instrumento de comunicação entre a Escola e Família e seu uso é fundamental.Nela serão registradas 
as justificativas feitas pelos pais ou responsáveis, solicitações, saídas para consultas médicas e outras 
observações, bem como os comunicados, convocações ou convites direcionados aos pais. Por isso, o Colégio 
recomenda que a família faça uso, mantendo-a atualizada, zelando pelo seu bom estado e conservação.  
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

Ir. Maria Ribamar Silva Mendonça. 

Diretora. 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ciente das informações prestadas em 06/02/2019, referente à entrada, saída e Agenda Escolar. 
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