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“Plante seu presente, colha seu futuro.”

Paraty, 06 de fevereiro de 2017.
PREZADOS PAIS E ALUNOS...
Sejam bem vindos ao ano letivo de 2017 !!
É com enorme carinho que damos início ao nosso ano letivo de 2017. Desejamos a todos os nossos alunos as
boas vindas e votos de muitas energias positivas, necessárias para superação de todos os nossos desafios.
Faremos desta primeira semana um momento de integração especial para acolhida de todos e através da
harmoniosa relação entre o corpo docente e discente, buscando que todos conheçam a dinâmica de nossa
instituição e se familiarizem com seus novos colegas e professores.
Ao longo desta semana, contaremos com horário especial, tendo o ingresso de todas as turmas às 08h00 e
o horário da saída às 12h00. Porém, a partir da próxima semana, dia 13/02/2017 nosso ingresso será
normalizado, tendo início às 07h30 e término às 12h50.
Fortalecendo hábitos sustentáveis, marca registrada de nossa instituição, pedimos que os alunos tragam de
casa suas respectivas garrafinhas de água. Isso terá um impacto muito positivo no meio ambiente,
minimizando muito o consumo de copos descartáveis, anteriormente oferecidos pelo colégio.
Além disso, o colégio dispõe dos meios eletrônicos frequentemente atualizados a fim de que seja facilitada a
comunicação entre escola e família. Seguem abaixo nossos endereços:
 www.colegioplante.com.br
 Facebook/ colegioplante
Na semana de 13/02/2017 os alunos receberão suas apostilas e horários de aula semanal para assim
iniciarmos nossas atividades normais abordando as temáticas e conteúdos pertinentes ao 1° bimestre.
Para aqueles que ainda não tem uniforme, solicitamos que o encomende com a Alda, pois o uso do mesmo
será obrigatório a partir de março. Enquanto isso, está vetada a utilização de saias ou shorts curtos, além de
roupas muito justas ou transparentes.
É com esse espírito e amor pela educação, que damos as boas vindas e um bom retorno a todos para que
com vibração e alegria possamos contribuir para a construção de novos conhecimentos dos nossos alunos.
Alertamos também que nossa primeira reunião de pais acontecerá no dia 20/02, apresentando nossa
equipe e planejamento pedagógico para este ano letivo. O horário será informado nas próximas semanas.
Sejam bem vindos e um maravilhoso ano letivo para todos da família PLANTE.
Atenciosamente,

Coordenação/ Direção.

