Segue o cronograma para o início do Ano Letivo de 2018.
MÊS DE JANEIRO:
De 18 a 31 de janeiro – Período de planejamento somente para professoras.
Dias 17, 18 e 19 janeiro - Entrega do material escolar do aluno na unidade da Estrelinha Alegre.
Para melhor organização pedimos que todo material escolar do aluno seja devidamente etiquetado,
colocando nome individualmente nas canetinhas, lápis de cor e grafite. Colocar bem grande no lado de
fora da sacola: NOME - SÉRIE DO ALUNO E PERÍODO que estudará.
Dia 25 de janeiro de 2018 - (quinta-feira) – FERIADO.
Dia 26 de janeiro de 2018- (sexta-feira) – Recesso Escolar.

Dia 29 de Janeiro de 2018 (segunda - feira).
1ª Reunião de Pais e Mestres para todos os alunos da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental
I que estudarão no período da MANHÃ.
Local: Unidade da Estrelinha Alegre – Horário 18h30.

Dia 30 de Janeiro de 2018 - (terça - feira).
1ª Reunião de Pais e Mestres para todos os alunos da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental
I que estudarão no período da TARDE.
Local: Unidade da Estrelinha Alegre – Horário 18h30.

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO PARA ALUNOS NOVOS:
Dias: 29 /01 (segunda-feira), 30/01 (terça-feira) e 31/01 (quarta-feira)
Somente para os alunos novos dos níveis I, II, III e 1ºs Anos.
Horário de aula neste período: Período da manhã – 7h20 às 9h30.
Período da tarde – 13h20 às 15h30.

Inicio do Ano Letivo: 31/01/2018 (quarta-feira).
Dia 31 de janeiro (quarta-feira) - INÍCIO DO ANO LETIVO para todos os alunos e para os alunos do
período integral.
Horário de aula: Período da manhã – 7h20 às 11h50.
Horário de aula: Período da tarde – 13h20 às 17h50.
 Manteremos o horário de adaptação reduzido somente para os alunos da Educação Infantil: Níveis
I, II e III na quinta e sexta-feira desta semana.
 Os alunos novos dos 1ºs Anos ficarão o período completo o restante da semana.

Atestado Médico:
É obrigatório como documento do aluno um atestado médico para as aulas de Educação Física.
Este atestado feito pelo pediatra do aluno e entregue somente para a professora na unidade que a criança
estudará, anexaremos no prontuário do aluno.
Neste atestado constarão as seguintes informações:
1º) Altura e Peso.
2º) Exame de acuidade visual.
3º) Exame de audiometria.
Não necessitaremos dos exames em anexo, e sim do laudo descrito pelo pediatra referente aos tópicos
acima e a autorização para prática da aula.

Entregar este DOCUMENTO até o dia 28/02/2018 (quarta-feira), após este período o aluno
apenas observará a aula.

UTILIZAÇÃO DE UNIFORME NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA:
É obrigatório o uso de uniforme. O mesmo é vendido na própria escola.
PLANTÃO DE UNIFORME APRAS – na unidade do COLÉGIO ESTRELA SÍRIUS.
Ligar na secretaria da escola para confirmar horário e o período de plantão.
Informamos que é proibido o uso de Crocs, sandália plástica e chinelos. O uso de tênis é o mais
recomendado, mesmo nos dias quentes.
As mochilas e as lancheiras ficarão a critério do responsável, porém aconselhamos as grandes e com
rodinhas para todas as turmas.
Em 2018, venderemos na unidade da Estrelinha Alegre a pasta de tecido para os alunos que precisarem
de uma nova, não utilizaremos as de plásticos para uso diário.
Maiores informações e esclarecimentos, faremos na 1º reunião de Pais e Mestres.

INFORMATIVOS IMPORTANTES:
1º) AGENDAR PEDIATRA para exames do ano letivo de 2018.
2º) A lista de material entregaremos na pasta de matrícula.Verifiquem na programação de Janeiro a
data de entrega do mesmo.
3º) Haverá plantão de uniformes na unidade do Colégio Estrela Sírius. Antecipem as compras para
garantirem numeração e preço. Ligar para a secretaria confirmando dia e horário. FONE: 3476-3890.

