
MATERNAL I: 07/02 (sexta)

13h45: alunos com iniciais A até K.

15h30: alunos com iniciais L até Z.

MATERNAL II: 07/02 (sexta)

13h30: alunos com iniciais A até K.

16h: alunos com iniciais L até Z.

PRÉ-ESCOLA I: 06/02 (quinta)

14h10: turmas A - B

14h25: turmas C - D - E

INÍCIO DAS AULAS

1ª REUNIÃO COM OS RESPONSaVEIS´

MAT I: /02 (quinta): 16h06

MAT II: 0 /02 (quinta): 1 h6 7

PRÉ I : 0 /02 (quarta): 5 16h30

PRÉ II: 0 /02 (terça): 1 h30        4 6

1º ANO: 03/02 (segunda): 

TURMAS 11 - 12 - 13 - 14: 16h

TURMAS 15 -16 - 17: 17h

PRÉ-ESCOLA II: 05/02 ( )quarta

13h30: turmas A - B

13h50: turmas C - D - E

1º ANO: 04/02 (terça)

13h30: turmas 11 - 12- 13

14h: turmas 14 - 15 - 16 - 17

2º , 3°, 4º e 5° ANOS: 04/02 (terça)

13h15

2º ANO: 14/02 (sexta):

TURMAS 21 - 22 - 23: 16h

TURMAS 24 - 25 - 26: 16h45

3º ANO: 18/02 (terça) - 16h30

4º ANO: 20/02 (quinta) - 16h30

5º ANO: 03/03 (terça) - 16h30

ANO LETIVO: 2020
EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL I

(provisorio)´



Chegada ao Colégio: a par�r de 13h.

Entrada: 13h15 (após esse horário, será considerado atraso). 

No 1º dia de aula, o horário de entrada é diferenciado na Educação Infan�l e 1º ano.

A recepção dos alunos é à feita pelos inspetores e/ou professores que os encaminharão 
sala de aula. 

O horário de entrada deverá ser respeitado para que o aluno não seja prejudicado  
e possa par�cipar de todas as a�vidades planejadas ao longo do dia. 

Compromissos (inclusive consultas médicas) devem ser marcados no final da tarde, 
quando a criança poderá ter autorização para a saída antecipada. 

Após se re�rar com o seu responsável, não será permi�do o retorno da criança à escola.

Na Educação Infan�l, a  adaptação será grada�va, de acordo com a necessidade de cada 
criança. 

Maternal I e II: os alunos serão acompanhados por um adulto e as professoras 
combinarão o horário de adaptação diretamente com as famílias.

Pré-Escola I e II (alunos novos): se houver necessidade de adaptação, as professoras 
avisarão aos responsáveis. 

EDUCAÇÃO INFANTIL: Os alunos e seus respec�vos responsáveis deverão dirigir-se 
ao Auditório e aguardar a chamada por turma. Nos dias subsequentes, os alunos 
deverão ser entregues diretamente às professoras (ver os casos de adaptação).

1° ANO: os alunos e seus respec�vos responsáveis deverão dirigir-se ao Auditório 
e aguardar a chamada por turma. Nos dias subsequentes, os alunos serão encaminhados, 
pelos inspetores, ao pá�o do Colégio.

2º , 3°, 4º e 5° ANOS: os alunos serão recebidos pelos inspetores e encaminhados ao pá�o 
desde o 1º dia de aula.

1º DIA DE AULA 

ADAPTAÇÃO

ENTRADA



Estarão disponíveis no sitee na recepção do Colégio a par�r de outubro.

EDUCAÇÃO INFANTIL: A entrega do material do aluno para o próximo ano le�vo 
poderá ser feita a par�r do dia 31/01/20 até o dia 03/02/20, após as 13h.

Ficarão expostas em murais, a par�r do dia 31/01/20 (sexta-feira), às 14h, um dia 
antes da eunião com os Responsáveis ou do início das aulas da série.R

Lembramos que a organização de cada grupo é feita em Conselho de Classe atendendo 
a critérios específicos do desenvolvimento de cada aluno, bem como suas relações 
afe�vas e sociais. É importante que a família referende a decisão do Colégio ao indicar 
a criança ao novo grupo para que ela inicie o ano com mais segurança, acreditando ser 
capaz de estabelecer novas relações e fortalecer outras já conhecidas. A palavra dos 
pais, diante de uma dúvida dos filhos, é fator preponderante para adaptação destes. 
Cabe lembrar que a amizade não depende só do espaço da sala de aula. 

SAÍDA

LISTAS DE MATERIAL

LISTAS DE TURMAS

Maternal I: 17h20
Maternal II: 17h25
Pré-escola I: 17h30
Pré-Escola II: 17h35
1º ANO: 17h40
2º , 3°, 4º e 5° ANOS: 17h45

Em fevereiro, os responsáveis buscarão seus filhos em sala de aula. A par�r de março, 
por medida de segurança, a saída será feita nos portões internos do Colégio, através 
de carteirinha de iden�ficação (que será entregue no próximo ano).

Os alunos serão entregues apenas às pessoas autorizadas pelos responsáveis. Caso 
haja alguma situação nova ou de emergência, favor comunicar antecipadamente à 
Coordenação através da agenda.

Alunos do 4º e 5º anos que vão para casa sozinhos deverão preencher documento 
específico autorizando a saída, na Coordenação, a par�r de fevereiro.

2020



Rua das Laranjeiras, 13 e 15. Laranjeiras, RJ.
3235 2050

www.liceufranco.g12.br

Horário de entrada: 7h30 às 8h 
Reunião com os Responsáveis: 03/02/2020 (segunda-feira): 7h15 às 8h30 - Auditório
Início das aulas: Maternal I e II: 07/02 (sexta-feira)
                              Pré-Escola I e II: 05/02 (quarta-feira)

    1º, 2º, 3°, 4º e 5° ANOS: 04/02 (terça-feira)

Atenciosamente,
Equipe Técnico-Pedagógica.

Aguardaremos 2020 com muita 
vontade de crescer e criar vínculos.

Agradecemos a parceria no ano que se encerra
e renovamos nossos objetivos para o próximo ano letivo. 

Lista das a�vidades (e seus respec�vos horários): na Secretaria e no site.

Inscrições para 2020: início em 12/11/2019, através da Internet, com calendário 
específico para cada a�vidade.

Início: a par�r do 1º dia le�vo (respeitando o dia/horário de cada a�vidade).

As a�vidades funcionarão no mesmo período do calendário escolar. 

HORÁRIO INTEGRAL

CENTRO CULTURAL

Um bom nal de ano para todos.


