Programação para o início do Ano Letivo de 2019
ESTRELINHA ALEGRE

Janeiro
21 a 31/01 - Período de planejamento para professoras.
15 a 18/01 - 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.
28/01 - 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
29/01 - 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
31/01 - INÍCIO DO ANO LETIVO para todos os alunos (inclusive para os alunos do
período integral).
Horário de aula:
Período da manhã: 7h20 às 11h50
Período da tarde: 13h20 às 17h50
Período de adaptação para os alunos novos: 28/01/19 a 01/02/19
Somente para os alunos dos Níveis I, II e III.
Horário de aula para este período:
Alunos da manhã: 7h20 às 9h30
Alunos da tarde: 13h20 às 15h30

Atestado Médico
É obrigatório como documento do aluno um atestado médico para as aulas de Educação Física.
Este atestado feito pelo pediatra do aluno, deverá ser entregue somente para a professora, na unidade
que a criança estudará. Anexaremos no prontuário do aluno.
Neste atestado constarão as seguintes informações:
 altura e peso;
 exame de acuidade visual;
 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 de aula.
Entregar este documento até o dia 28/02/19. Após este período o aluno apenas observará a aula.

Utilização de uniforme nas dependências da escola
É obrigatório o uso do 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 dias 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 s grandes e com
rodinhas para todas as turmas.
Em 2019, venderemos na unidade da Estrelinha Alegre a pasta de tecido para os alunos que precisarem
de uma nova, não utilizaremos as de plásticos para o uso diário.
Maiores informações e esclarecimentos, faremos na 1ª reunião de pais e mestres.

Informações importantes
1) Agendar pediatra e exames do ano letivo de 2019;
2) Orientamos os pais dos alunos que estarão indo para o 2º ano, que certifiquem-se do cronograma
referente ao Colégio, pois as datas de reuniões e começo de ano serão pertinentes a nova Unidade;
3) A lista de materiais entregaremos na pasta de matrícula. Verifiquem na programação de janeiro a data
de entrega dos mesmos;
4) 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.

Coordenação
Educação Infantil

