Queridas famílias da Comunidade Franco,
É com imensa alegria e com renovado senso de responsabilidade que nos preparamos para o ano letivo
de 2022. Estamos com muitas saudades de nossas crianças e da alegria que elas trazem às nossas salas,
aos nossos pátios e às nossas vidas! No comunicado anexo fornecemos algumas informações importantes
para o retorno e queremos, desde já, reforçar o convite para as reuniões que faremos com vocês,
familiares de nossos alunos. Também de vocês sentimos saudades! Enfim, com o coração em festa,
sejamos todos bem-vindos a 2022!

INÍCIO DAS AULAS
MATERNAL I: 10/02 (quinta)
13h45: alunos com iniciais A até K.
15h30: alunos com iniciais L até Z.

PRÉ-ESCOLA II: 08/02 (terça)
13h30: turmas A - B
13h50: turmas C

MATERNAL II: 09/02 (quarta)
13h30: alunos com iniciais A até K.
16h: alunos com iniciais L até Z.

1º ANO: 08/02 (terça)
13h30: turmas 11 - 12- 13
14h: turmas 14 - 15

PRÉ-ESCOLA I: 09/02 (quarta)
14h10: turmas A - B
14h25: turmas C - D

2º, 3°, 4º e 5° ANOS: 07/02 (segunda)
13h15
INTEGRAL: na data da série

1ª REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS (presencial)
MATERNAL I: 09/02 (quarta): 16h
MATERNAL II: 08/02 (terça): 17h

2º ANO: 14/02 (segunda):
TURMAS 21 - 22 - 23: 16h
TURMAS 24 - 25: 16h45

PRÉ-ESCOLA I: 08/02 (terça): 16h30

3º ANO: 15/02 (terça) - 16h30

PRÉ-ESCOLA II: 07/02 (segunda): 16h30

4º ANO: 21/02 (segunda) - 16h30

1º ANO: 04/02 (sexta):
TURMAS 11 - 12 - 13: 16h
TURMAS 14 -15: 17h

5º ANO: 22/03 (terça) - 16h30
INTEGRAL: 03/02 (quinta) - 9h (on-line)

1º DIA DE AULA
EDUCAÇÃO INFANTIL: Os alunos e seus respectivos 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 respectivos responsáveis deverão dirigir-se ao Auditório e aguardar a chamada
por turma. Nos dias subsequentes, os alunos serão encaminhados, pelos inspetores, ao pátio do Colégio.
2º, 3°, 4º e 5° ANOS: os alunos serão recebidos pelos inspetores e encaminhados ao pátio desde o 1º
dia de aula.
INTEGRAL: Os alunos serão recebidos pelas professoras na entrada lateral (Ed. Infantil).

ADAPTAÇÃO
Na Educação Infantil, a adaptação será gradativa, 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.

ENTRADA
Chegada ao Colégio: a partir de 13h.
Entrada: 13h15 (após esse horário, será considerado atraso).
Integral: Entre 7h30 e 8h
No 1º dia de aula, o horário de entrada é diferenciado na Educação Infantil e 1º ano.
A recepção dos alunos é feita pelos inspetores e/ou professores que os encaminharão à sala de aula.
O horário de entrada deverá ser respeitado para que o aluno não seja prejudicado e possa participar de
todas as atividades 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 retirar com o seu responsável, não será permitido o retorno da criança à escola.

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

No início de fevereiro, os responsáveis buscarão seus filhos na sala de aula. Posteriormente, por medida
de segurança, a saída será feita nos portões internos do Colégio, através de carteirinha de identificação
(que será entregue oportunamente).
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 partir de fevereiro.

CENTRO CULTURAL
A lista das atividades (e seus respectivos horários) estará disponível no site do Colégio.
Inscrições abertas, através da Internet, com calendário específico para cada atividade.
Início: a partir do 1º dia letivo de cada série (respeitando o dia/horário de cada atividade).
As atividades funcionarão no mesmo período do calendário escolar.
____________________________________
Observação: No momento ainda não podemos antecipar o posicionamento do Colégio frente às eventuais
adaptações geradas pela pandemia de COVID. Assim que tenhamos uma posição oficial, como resultado
das determinações das esferas governamentais, divulgaremos às famílias da Comunidade Franco.

Atenciosamente,
Equipe Técnico-Pedagógica

