
RETIFICAÇÃO 

PROGRAMAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021 

Senhores Responsáveis; 

 Preparamos um cronograma para o início do Ano Letivo de 2021, porém 
fiquem atentos às mudanças da programação. 

 Qualquer nova alteração informaremos com 
antecedência. 

Agradecemos a compreensão.  

MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO 

 

De 21 a 26 de Janeiro - Entrega do material escolar do aluno na unidade da Estrelinha 
Alegre. Pedimos por gentileza aos responsáveis que tragam à escola até dia 26/01 (3ª feira) 
todos os cadernos solicitados na lista de material:  

 Todos os CADERNOS; 

 1 cola líquida; 

 100 folhas de sulfite branco; 
Precisamos sem falta desses materiais para que possamos preparar 
os cadernos com as atividades para o inicio do ano letivo. 
 
Os demais materiais mantenham em casa e enviem somente quando solicitado pela 
escola ou professora. 

 Para melhor organização, pedimos que todo material escolar do aluno seja devidamente 
etiquetado. Coloquem esses materiais em uma sacola com: NOME - SÉRIE DO ALUNO E PERÍODO 
que estudará. 

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES ONLINE 

Dia 27 de Janeiro (quarta - feira)- ALUNOS QUE ESTUDAM NO PERÍODO DA 
MANHÃ ( Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental I).              
Horário 18h30min. 

 

Dia 28 de Janeiro (quinta- feira)- ALUNOS QUE ESTUDAM NO PERÍODO DA TARDE 
(Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental I).                                                       
Horário 18h30min. 

 (Em breve enviaremos links referentes às Reuniões de Pais Online). 

 

 

 

 

 

 



 

INÍCIO DO ANO LETIVO PARA TODOS OS ALUNOS  

 
Dia 01/02/2021 (segunda-feira): 

 Horário de aula – Período da manhã – 7h20min. Até 
11h50min. 

 Horário de aula – Período da tarde – 13h20min. Até 
17h50min. 

NESSA PRIMEIRA SEMANA (01 A 05 DE 
FEVEREIRO) REALIZAREMOS ATIVIDADES DE ADAPTAÇÃO, DE 

ACOLHIMENTO E VIVÊNCIAS DE PROTOCOLOS DE SEGURANÇA COM 
TODOS OS ALUNOS DE MANEIRA ONLINE E PRESENCIAL, 

SIMULTANEAMENTE. 
 
 
 

 

 PERÍODO INTEGRAL 2021 

Dia 03/02/2021 (quarta-feira) - Início do Ano Letivo com 
ATIVIDADES RECREATIVAS para os alunos que frequentam o 
período integral. 

Pedimos a gentileza que entrem em contato pelos telefones abaixo 
para confirmar a participação de seu filho no INTEGRAL: 

 3798-6521 / 3904-6703 ou whatsapp 99455-1358 

 
 

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 será arquivado 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 da 
autorização para prática da aula. 



 

UTILIZAÇÃO DE UNIFORME NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA: 

É obrigatório o uso de uniforme, os mesmos são vendidos na unidade 
do COLÉGIO ESTRELA SÍRIUS. 

 
PLANTÃO DE UNIFORME APRAS. 
Os pedidos são realizados pelo telefone: (11) 2269-2269 direto com APRAS.  

 
Haverá plantão de uniforme na unidade do Colégio Estrela Sírius nos dias 22, 27 e 29 

de Janeiro das 10h até 16h. 
 
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. 
Mais informações e esclarecimentos, serão transmitidos na 1º reunião de Pais e 

Mestres. 

 
 
CLASSAPP 
 
Os comunicados chegarão aos senhores 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.  
Para os alunos novos, favor aguardar o cadastramento e convite para a participação 
no ClassApp, até o final de Janeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Entregar este DOCUMENTO ATÉ DIA 26/02/2021 (sexta-feira); após 

este período, o aluno apenas observará a aula. 


