
COMUNICADO AOS PAIS 
Ed. Infantil 

31/03/2017 
Circular nº 046/2017 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
A seguir, informações para esclarecer sobre as rotinas escolares e alguns assuntos de extrema 
importância para o acompanhamento do seu filho: 
 
EQUIPE PEDAGÓGICA 

 
 Cilene Braga (Diretora Educacional) 
 Palloma Cintra (Diretora Pedagógica) 
 Nilma (Orientadora Educacional Ed. Infantil ao 2º ano Fundamental). 
 Thais (Coordenadora Pedagógica Ed. Infantil e Fundamental I). 
 Wilma (Orientadora Educacional 3º ao 7º ano Fundamental) 
 Márcia (Coordenadora Pedagógica Fund. II e Médio) 
 Paulinha (Orientadora Educacional 8º ao 3º ano Médio) 
 Silas (Coordenador de Esportes) 
 Patrícia (Coordenadora Integral) 
 Denise / Néia / Ana Carolina (Ass. Coordenação) 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO – COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

De segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 14h às 16h30. Evite transtornos e demora no 
atendimento. Agende seu horário previamente pelo telefone, com uma das assistentes de coordenação. 
 
HORÁRIO DE AULA ED. INFANTIL 
 

Turno Entrada Saída 
Manhã 7h40 11h40 
Tarde 13h50 17h50 

 
Obs.: É imprescindível atentar-se aos horários de entrada e saída para evitar atrasos e faltas.  
 
CARTEIRINHA 
 

- Estudantes com carteirinha VERDE possuem a autorização para saírem sozinhos ao término das aulas 
e das atividades extras. É obrigatório o uso deste documento.  
- Estudantes com carteirinha VERMELHA não serão autorizados a deixarem o colégio 
desacompanhados. Em casos esporádicos de liberação os responsáveis deverão encaminhar a 
autorização por escrito aos cuidados da coordenação.  
Em caso de perda ou esquecimento o estudante só será liberado acompanhado de um dos 
responsáveis. 

 
COMUNICAÇÃO  
 

A família deve acompanhar a vida pedagógica do estudante.  
 
UNIFORME 

                                  
O uso do uniforme é obrigatório para alunos da manhã e tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIAIS ESCOLARES E DE USO PESSOAL 
 

- Todos os materiais escolares, incluindo livros e cadernos devem ser identificados com nome completo 
e série do estudante. O mesmo se aplica aos agasalhos e uniformes utilizados nas dependências da 
escola; 
- O Colégio Certus não se responsabiliza por dinheiro, celulares, tablets e demais aparelhos eletrônicos e 
objetos de valor que os estudantes possam portar durante o período em que estão no colégio; 
- Artigos escolares, uniformes e roupas encontradas nas dependências do Certus ficarão disponíveis em 
nosso setor de “Achados e Perdidos”, com a Paula Rodrigues pelo período de três meses. Após a 
realização de cada reunião de pais trimestral, todos os objetos serão encaminhados para doação.  
 
AVALIAÇÃO 
 
- Os resultados pedagógicos serão apresentados por meio de uma ficha avaliativa com as competências 
e habilidades desenvolvidas no semestre. 
 
 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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