
 

 

  

     

Ano Letivo: 2019 

Informativo – PERÍODO COMPLEMENTAR 

 

- Compreende o PERÍODO COMPLEMENTAR:  

   das 12h às 18h (12h – início / 17h30 – encerramento das atividades). 

A partir das 12h, as crianças ficam sob a responsabilidade de suas professoras: Fátima (Turma A), 

Viviane (Turma B) e Lilian (Turma C). Os alunos do Infantil III, IV e Primeiro Ano serão retirados na 

varanda; os do 2° ao 5º ano se encontrarão com as professoras no “anjinho” – pátio cinza (ponto 

de encontro às 12h). 

- Na sala de aula, os alunos trabalharão em grupos/série; dependendo do objetivo da atividade, o 

critério “série” será desconsiderado e os alunos trabalharão juntos.  

 

- A ROTINA conta com: 

 almoço e lanche da tarde: para consultar o cardápio de lanche e almoço, acessar o Portal do 

Colégio (diariamente, na agenda, ver carimbo informando sobre Alimentação e Descanso/Sono 

do aluno); 

 realização das tarefas/lições de casa (atividade supervisionada pela professora e auxiliar de sala); 

 estudo dirigido para as provas do trimestre – a partir do 2° Ano;  

 atividades do Cel.Lep e Sport School - os alunos frequentarão as aulas nos horários estabelecidos 

pelas coordenações dos cursos 

 

- Seguir CALENDÁRIO OFICIAL do Colégio (férias escolares e retorno). 

 

- Organização da saída, às 17h30:  

 Infantil III, IV e Primeiro Ano: alunos serão encaminhados à varanda, onde serão retirados por 

seus pais ou responsáveis. LIMITE de horário: 18h. 

 2º ao 5º Ano: no pátio cinza LIMITE de horário: 18h. 

 

- Saídas Antecipadas: saídas antes do término do Período Complementar ocorrerão apenas pela 
Rua Coronel Melo de Oliveira, 221. Na agenda, avisar a professora sobre o horário de saída do 
aluno; ou, então, entrar em contato com o Colégio através dos telefones 3202.8500 ou 
3202.8700 (este último até às 16h30). Os pais deverão aguardar a chegada da criança na 
recepção. 
- Caso ao aluno faça uso do transporte escolar, comunicar via agenda o nome do condutor. 

 

- COMUNICAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA NO PERÍODO COMPLEMENTAR: 

 Coordenação do Período Complementar 
coord.complementar@colegiosagrado.com.br 

 Telefone de apoio: 3202.8721 - ideal para assuntos urgentes, dúvidas, esclarecimentos e 
solicitação de atendimentos com a Coordenação do Período Complementar. 

 Caderno/Agenda: ideal para o contato diário com a professora do Período Complementar. 
Manter a agenda com todos os contatos da família. 

Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio 
Rua Caraíbas, 882 – Cep. 05020-000 (Administração)  
Fone: (11) 3202.8500   Fax: (11) 3202.8541 – Vila Pompeia – São Paulo/SP 
www.colegiosagrado.com.br    www.redesagrado.com 

 

 

 



 
 

- MATERIAL ESCOLAR, UNIFORME E OUTROS PERTENCES DO ALUNO: 

 

 É imprescindível que TODOS os pertences do aluno tenham seu nome completo (trocas de 

roupa, materiais de higiene pessoal, lençol, manta - na época do frio etc.). Itens sem 

identificação serão devolvidos aos pais. 

 Armário de uso individual: itens de higiene e vestuário serão guardados no armário do aluno. 

Assim que reposições forem necessárias, haverá solicitação na agenda. 

 O uso de aparelhos eletrônicos durante o Período Complementar está proibido – como celulares, 
games etc.  

 Uso obrigatório do uniforme, inclusive nos esportes. 

  

- SAÚDE:  

 

 Medicação: em casos de tratamento ou quando solicitado pela família, os alunos poderão ser 
medicados na escola. Para isso, é necessário: apresentação da RECEITA MÉDICA atualizada (com 
assinatura e carimbo do médico), contendo nome do aluno, data, horários, nome do 
medicamento, dosagem. 

 Problemas relacionados à saúde dos alunos deverão ser comunicados à professora, via agenda, 
ou através do telefone 3202.8721. Desse modo, a escola poderá tomar providências importantes, 
como: prevenção de contágio, elaboração de comunicados às famílias etc. 

 em hipótese alguma os alunos poderão frequentar as aulas quando apresentarem doenças 
contagiosas (inclusive Pediculose). Seu retorno só será possível mediante a entrega de documento 
da alta médica. 
 
 - GRADE HORÁRIA – ROTINA DA SEMANA  

  Será enviada pelo aplicativo 
 
 
Sintam-se acolhidos para mais um ano letivo. Rogamos as bênçãos e a proteção do SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS e de MADRE CLÉLIA. 
                                                                                                   
                                                                                                              Adriana Miguel Esteves     
                                                                                                           Coordenação Complementar 


