
Atenciosamente,  

Equipe Gestora. 

                                      Goiânia, 29 de janeiro de 2018. 

Comunicado nº 01/2018 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Boas – Vindas: A Equipe Gestora do “Orientar Centro Educacional” dá as boas - vindas à toda comunidade escolar. Que a parceria firmada 

para 2018 frutifique com o aprendizado de nossa(o)s crianças/ aluna(o)s. Mantemos o compromisso de realizar nosso trabalho com afeto, 

presteza e dedicação. 

 

Parcela do mês de fevereiro: Fiquem atentos a data de vencimento da parcela referente ao mês de fevereiro. Garantam os descontos! 

 

Horário de Entrada e Saída: Confira na tabela abaixo os horários de entrada e saída d(o)as alun(o)as nos turnos matutino e vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniforme e Livro “Sustentabilidade”: Os uniformes escolares já estão disponíveis para compra na secretaria da Escola, assim como o livro 

“Sustentabilidade”. O uniforme é de uso diário, contínuo e obrigatório. 

 

Uso dos livros didáticos nas aulas: A partir do dia 29/01/2018 (2ª feira), começaremos a utilizar os livros durante as aulas.  

OBSERVAÇÃO: O horário das disciplinas ministradas foi entregue a(o)s aluna(o)s e colados nas agendas escolares de cada um, 

portanto, incentivem seus/ suas filha(o)s a observarem-no diariamente para evitar trazer material desnecessário, ficando com 

sobrepeso na mochila. 

 

Fichas de Exame Biométrico: As fichas de exame biométrico foram encaminhadas a cada aluna(o) da 2ª fase do Ensino Fundamental - 6º ao 

9º ano, no ato da matrícula. Elas deverão ser preenchidas adequadamente com o laudo médico específico e devolvidas à coordenação até o 

dia 28/02/2018 (4ª feira) - PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO. 

Dia 27/02/2018 (3ª feira) estará na Escola uma profissional - médica, das 8 às 11 horas, e, das 14 às 17 horas. As/ Os aluna(o)s que não 

fizeram o exame biométrico e tiverem interesse em fazê-lo,  poderão trazer a ficha entregue no ato da matrícula e o valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais). O pagamento deverá ser feito com antecedência na Secretaria da Escola. 

 

Documentos Escolares: Solicitamos aos pais e/ou responsáveis que procurem entregar os históricos escolares da(o)s crianças/ aluna(o)s 

novata(o)s, na Secretaria da Escola, para que possamos organizar a vida escolar dos mesmos. Outrossim, atualizar dados e demais 

documentos. PRAZO FINAL PARA ENTREGA DE HISTÓRICOS ESCOLARES E DOCUMENTOS AFINS - 28/02/2018 (4ª feira).  

 

Cartão de Identificação da(o)s crianças/ aluna(o)s: Informamos que os crachás de identificação estão sendo entregues hoje para as/ os 

aluna(o)s do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental,  nas salas de aula. Confiram! Os crachás para as crianças da Educação Infantil 

(Agrupamentos de 03, 04 e 05 anos) e do 1º ano do Ensino Fundamental estão sendo entregues na Secretaria da Escola para os responsáveis. 

Verifiquem!  

Solicitamos aos senhores pais e/ou responsáveis,  juntamente com as pessoas autorizadas a trazerem e a buscar as crianças e as/os aluna(o)s 

na Escola, que ainda não tiraram suas fotos para o cadastro, que compareçam à Secretaria da Escola e façam o respectivo cadastramento de 

imagem.  

 

Reunião de Pais: A Primeira Reunião de Pais do ano letivo de 2018 ocorrerá no dia 03 de fevereiro (sábado), às 08 horas. É de suma 

importância que compareçam, pois nela lhes serão apresentados o corpo docente, a equipe gestora, assim como, a proposta pedagógica para o 

ano letivo de 2018, o regimento da Escola e o aplicativo "Orientar Centro Educacional". 

 

Feriado e Recesso: Nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro (2ª, 3ª e 4ª feiras), não haverá aulas em decorrência do recesso escolar e do feriado de 

carnaval. Retornaremos no dia 15 de fevereiro (5ª feira), nos horários normais. 

 

Aplicativo "Orientar Centro Educacional": Nosso aplicativo para smartphones já está disponível nas lojas virtuais nas tecnologias 

Android  (Google Store) e IOS (iTunnes). Baixe-o gratuitamente e acompanhe o desenvolvimento escolar de seu/ sua filha(o). Para maiores 

informações procure a secretaria da Escola. 

Cursos Livres: Estão abertas as inscrições para as turmas de ballet e karatê. As inscrições e matrículas deverão ser feitas na Secretaria da 

Escola. O início das aulas está previsto o dia 05/03/2018 (2ª feira).  

MATUTINO 

ED. INFANTIL & 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) - 7h30 às 11h30min. 

2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) - 7h00 às 11h25min. 

VESPERTINO 

ED. INFANTIL & 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) - 13h00 às 17h00min. 

2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) -13h00 às 17h25min. 


