
 
    

 

 

Programação para o início do Ano Letivo de 2021 

 

Fundamental I, II e Ensino Médio 

 

Janeiro  

20 (quarta) Retorno dos professores – Fundamental I, II e Ensino Médio                                                                                                                             

20 a 29 Reunião de professores e Planejamento escolar  

25 (segunda) Feriado 

26 (terça) Reunião de Pais dos 2ºs anos do Fundamental I  
Horário: 18h às 19h - Turmas da manhã 
               19h30 às 20h30 - Turmas da tarde 

27 (quarta) Reunião de Pais dos 3ºs anos do Fundamental I  
Horário:  18h às 19h - Turmas da tarde            
                19h30 às 20h30 - Turmas da manhã 

27 (quarta) Reunião de Pais - Fundamental II 
6 ºs Anos do Fundamental II - Horário: 9h 
7ºs  Anos do Fundamental II - Horário: 11h 
8ºs  Anos do Fundamental II - Horário: 14h 

28 (quinta) Reunião de Pais dos 4ºs anos do Fundamental I  
Horário:  18h às 19h - Turmas da manhã            
                19h30 às 20h30 - Turmas da tarde 

28 e 29  
(quinta e sexta) 

Adaptação dos 2ºs anos do Fundamental  I 
Horário: 8h às 10h30 - Turmas da manhã 
               14h às 16h30 - Turmas da tarde 

28 (quinta) Início das atividades do Integral do Fundamental I 

29 (sexta) Reunião de Pais dos 5ºs anos do Fundamental I  
Horário: 18h às 19h - Turmas da manhã            
               19h30 às 20h30 - Turmas da tarde 

Fevereiro  

 
 

Para melhor organização e diminuição de gastos do início do ano letivo, os 
materiais escolares serão solicitados pelos respectivos professores, conforme 
as necessidades durante o ano. 

01 (segunda) Início das aulas para todos os segmentos 
Início das atividades do Integral do Fundamental II 

06 (sábado) Reunião de Pais do 9º ano - Horário: 8h30  
Reunião de Pais dos alunos do Ensino Médio - Horário: 10h 

Março  
 

Atestado Médico é OBRIGATÓRIO para as aulas de Educação Física.  
O aluno poderá realizar o exame no colégio (seguirá datas) ou com seu 
pediatra.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 UNIFORME NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA: É obrigatório o uso de uniforme. Poderá 
ser   adquirido na unidade do Colégio Estrela Sírius. 
    
 PLANTÃO DE UNIFORME APRAS: Haverá plantão na unidade do Colégio Estrela Sírius 

no dia 13 de janeiro das 10h às 16h. 
 

 Os pedidos podem ser realizados pelo telefone: (11) 2269.2269 direto com o fornecedor 
APRAS. 
 Informamos que é proibido o uso de Crocs, sandália plástica e chinelos.  O uso de tênis é o 
mais recomendado, mesmo nos dias quentes.                                                                                                 
 

 

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.  
         
É fundamental que todos os pais ou responsáveis tenham acesso ao aplicativo 
para que a comunicação entre a escola e a família, ocorra perfeitamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


