Programação para o início do Ano Letivo de 2018

Janeiro

Fundamental I
Reunião de pais:
2ºs anos - 03/02 às 8h30h
3ºs, 4ºs e 5ºs anos - 03/02 às 10h
Integral - 07/02 às 19h

Início das aulas:
2 ºs anos - 30/01
3ºs, 4ºs, 5ºs anos e Integral - 31/01
Entrega de materiais: 29 e 30/01
Para melhor organização no primeiro dia de aula, os alunos deverão trazer na mochila: estojo, lápis grafite,
borracha, apontador, régua, lápis de cor, cola e tesoura. Os demais itens da lista deverão ser entregues à
professora titular (acondicionados em sacola ou pacote fechado) devidamente identificados com letra
bastão maiúscula.
Obs.: O aluno poderá trazer o lanche de sua preferência ou comprar na cantina.

Fundamental II e Ensino Médio
Nos primeiros dias de aula, os alunos deverão estar com o material de uso individual (estojo completo:
lápis, caneta, borracha etc. e 1 caderno para anotações), após os sorteios dos armários, os alunos
deverão trazer os demais materiais.
Obs.: Enviaremos circular com data do sorteio dos armários e horário de aulas.

Reunião de pais:
Integral - 07/02 às 19h
6ºs, 7ºs Anos - 17/02 às 8h
8ºs, 9ºs Anos - 17/02 às 9h30
Ensino Médio - 17/02 às 11h

Início das aulas:
Ensino Médio: 30/01
Fundamental II e Integral: 31/01

Informações Gerais: Fundamental I, II e Ensino Médio
Foto para a carteirinha escolar 2018
As fotos serão tiradas no início do ano letivo.

Medicação
De acordo com a legislação vigente, o Colégio fica impedido de medicar os seus alunos. Quando o aluno
estiver fazendo o uso de algum medicamento que não possa ser interrompido, favor enviá-lo com a
indicação da dosagem e o horário a ser tomado (na agenda ou via ClassApp).

O Colégio não medicará o aluno sem as devidas informações. Em caso do aluno apresentar febre ou
qualquer outra indisposição, se estiver em horário de aula, os pais ou responsável serão avisados via
telefone e ClassApp.

Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório, conforme consta no regulamento e regimento escolar, sendo assim, todos
os alunos devem vir à escola uniformizados e calçando tênis!
Fica proibida a utilização de chinelos, crocs e botas (mesmo no inverno), trocar de roupas durante o
período de aulas e usar shorts e mini blusa, pois descaracterizam o uniforme.
Ele deve ser usado durante todo o período de aula, ou enquanto o aluno permanecer no colégio.
O uniforme do Colégio Estrela Sírius é camiseta branca, calças, legging, bailarina, bermuda e blusão, na
cor azul marinho, sendo eles de tactel ou moleton. Todos devem conter a logomarca do colégio.
Para que os alunos venham uniformizados, a escola conta com a colaboração dos pais e responsáveis,
porque ensinar a cumprir regras é um dos conteúdos trabalhados pelo Colégio, assim como pela família.
Não será permitida a entrada do aluno sem o uniforme no colégio!

Entrega da agenda escolar
A agenda será entregue na primeira semana de aula.

Atestado Médico
É obrigatório a apresentação do atestado médico para as aulas de Educação Física, podendo ser atestado
por médico particular ou pelo médico que virá ao Colégio para examinar os alunos, nos dias 22/02/2018 e
01/03/2018. (Seguirá comunicado).

Garrafa para água
Por questão de sustentabilidade, cada aluno(a) precisa ter sua própria garrafa ou copo
para água (obrigatório).

ClassApp
Os comunicados chegarão aos srs., diretamente, pelo celular, em uma agenda digital inteligente. Isso tudo
graças à nossa parceria com o ClassApp - um aplicativo que permite conectar as famílias com a escola de
maneira simples, segura e em tempo real.
Como funciona?
A escola enviará comunicados, fotos, compromissos e enquetes pelo ClassApp. As famílias poderão ler e
responder as mensagens diretamente pelo aplicativo, através do celular, tablet ou computador.
É fundamental que todos os pais ou responsáveis tenham acesso ao aplicativo para que a comunicação
entre a escola e a família, ocorra perfeitamente.

Site / e-mail / ClassApp / Facebook
Todas as informações do Colégio encontram-se em nossos mídias eletrônicas.
site: www.estrelasirius.com.br
São elas: comunicados, mensais, calendário de provas, cardápios, notas, faltas, eventos, entrevistas,
boletos, enquetes, galeria de fotos, atividades dos alunos e professores, projetos, informações sobre
horários, uniformes, regras e regulamentos, passeios e muito mais!
Facebook: https://www.facebook.com/EstrelaSiriusColegio

Livros
A relação dos livros solicitados estará disponível em nosso site no dia 15/12/2017.
www.estrelasirius.com.br

