ENSINO FUNDAMENTAL I - VESPERTINO
Belo Horizonte, 1 de fevereiro de 2017.
Prezados pais ou responsáveis,
Saúde e Paz!
É com muita disposição e alegria que iniciamos a caminhada de 2017.
O ambiente educativo do Colégio Padre Eustáquio, do qual fazem parte alunos, professores e pais,
precisa contar com a parceria de todos para que tenhamos um ano tranquilo e produtivo. Portanto, dois
elementos são essenciais no nosso dia a dia: planejamento e organização.

MOMENTO DA ENTRADA
É preciso facilitar a dinâmica deste momento. A partir do 2º dia de aula pedimos que deixem as
crianças no portão, pois a equipe de professores e auxiliares de turno receberá cada uma com todo o
cuidado e carinho. O primeiro ano organiza-se no pátio coberto e as outras turmas dirigem-se às salas.
OBS: - Apenas os alunos com irmãos na Educação Infantil poderão entrar pela Portaria D
(Rua Curral Del Rei).
- Os responsáveis pelo Transporte Escolar estão autorizados a encaminhar alunos do
EFI pela entrada do Infantil, desde que tenham alunos da Educação Infantil como usuários do
transporte.
MOMENTO DA SAÍDA
Tempo de atenção redobrada. A saída de todas as turmas acontecerá na sala de aula. É importante
destacar que adotaremos 3 (três) cartões, para controle de saída, nas seguintes cores:
- COR AMARELA: para os alunos que saem sozinhos. O cartão ficará com o próprio aluno e o controle será
feito pela professora.
- COR VERDE: para os alunos que saem com acompanhante. O cartão deverá ser apresentado à
professora, na porta da sala.
- COR AZUL: para os alunos que fazem uso do transporte escolar. O cartão ficará com o responsável pelo
transporte. O controle será feito pela professora, em sala de aula.
Obs: o cartão precisa ser preenchido e assinado pelos pais, em seguida assinado pelo coordenador
escolar. Caso necessite de outro cartão, solicite-o através da agenda.
Atenção! Alunos da Educação Infantil que têm irmãos no EFI poderão ser entregues aos pais, pela
auxiliar do segmento, no Portão Interno da EI.
CUIDADOS BÁSICOS
√ O momento da saída deve ser tranquilo e sem tumulto, para evitar aglomerações. Solicitamos aos
pais ou responsáveis que, neste momento, evitem conversar com os professores, considerando que
esse tempo exige atenção.
√ Após buscar o (a) seu (sua) filho (a), solicitamos que não permaneçam nas dependências da
escola e nos ajudem a evitar brincadeiras (parquinho, futebol, peteca etc.), pois a escola deverá ser
liberada para a entrada do próximo turno.

√ O aluno que necessitar sair mais cedo deverá trazer a solicitação registrada na agenda escolar,
assinada pelos pais ou responsáveis e apresentá-la à coordenação e aos professores no início do
turno. Não será autorizada, em hipótese alguma, a saída do (a) aluno (a) a quem não apresentar um
dos cartões. Pedimos que evitem saídas antecipadas desnecessárias para não prejudicar a rotina
escolar do seu filho. É importante que o responsável pelo transporte escolar também seja
comunicado em caso de saída antecipada.
 Pedimos que fiquem atentos à organização dos materiais diários, lanche, medicamentos e
outros, evitando a entrega dos mesmos durante o horário de aula.

ENTREGA DE MATERIAL PARA USO DO ALUNO/DIVERSO
Todos os alunos deverão trazer o material (completo) solicitado para uso do aluno a
partir do dia 06 de fevereiro para ser entregue à professora (alguns materiais ficarão na sala de
aula).
O Material Diverso será recolhido pela professora conforme organização apresentada no
quadro abaixo:

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO
ANO DATAS
5º
4º
3º
2º
1º

7/2
8/2
9/2
10/2
13/2

MATERIAL A SER
ENTREGUE
MATERIAL
DIVERSO

Obs: - Todo o material deverá ser identificado e entregue para as auxiliares, no Pátio
Coberto, no dia determinado.
- Aguardar comunicado da professora para a data de entrega dos livros didáticos e os
materiais de Menteinovadora/ Arte/Música.
Atenciosamente,
Direção e Equipe Pedagógica

“O coração de Jesus é imenso e a sua bondade penetra em todos os cantos, mais
do que a luz e o calor do sol”.
Beato Eustáquio

√

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA
Aluno (a): ____________________________________________________________________________________
Ano: __________ Turma: ___________ Professora: _______________________________________
Turno: ( ) Matutino

( ) Vespertino

Meu (minha) filho (a) sairá da escola
(

) sozinho (a).

(

) acompanhado (a) pelos pais ou responsáveis.

(

) acompanhado (a) pelo responsável pelo transporte escolar ____________________________________

(

) acompanhado (a) pelo responsável da atividade extra: _________________________________________
Dia: ____________________________ Horário: ____________________________________________________________

(

) Outro (s) ___________________________________________________________________________________________

Assinatura dos pais ou responsáveis: ________________________________________________
Data: _________ / 2 / 2017

Devolver para a professora até o dia 3/2/2017 (sexta-feira).

