
 

 

 

 

 Evitar retirar o aluno antes do término das aulas, pois prejudica tanto o andamento 
quanto  a conclusão das atividades. Caso seja necessário, comunicar, por meio da 
agenda, o horário previsto para a retirada do aluno.  

 

Queridos pais ou responsáveis, 

A partir do 1º dia de aula, já os consideramos parceiros efetivos no processo de ensino-
aprendizagem de nossos discentes. 

Reforçaremos alguns assuntos tratados na 1ª Reunião de Pais de 2018, realizada no dia 23 de 
janeiro. 

 
• Horário de entrada e saída dos alunos: 

 
MATUTINO VESPERTINO 

7h- Abertura do portão. 13h- Abertura do portão. 
7h30 – Entrada dos alunos com suas 
respectivas professoras e fechamento do 
portão. 

13h30 - Entrada dos alunos com suas 
respectivas professoras e fechamento do 
portão. 

 
12h – Abertura do portão. 
12h30- Início do plantão pago 
 

 
18h – Abertura do portão.  
18h30 – Início do plantão pago. 

 

 

 

 

 

 

• UNIFORME 
O uniforme do CBB se faz necessário todos os dias, isso inclui o casaco nos dias frios e tênis. 
Os uniformes da escolinha de esporte devem ser guardados na mochila para a troca após a 
aula. Colocar nome completo em todo uniforme e material do aluno, utilizando caneta 
permanente. 
 

• BRINQUEDOS 
Sexta-feira é “Dia do Brinquedo”. As crianças poderão trazê-lo de casa, exceto bolas, armas, 
bicicletas, games, skates, patins ou qualquer outro brinquedo que os incite à violência ou 
coloque em risco a sua segurança física e pessoal e a dos demais colegas. 
 

• ANIVERSÁRIOS 
Os aniversários serão comemorados coletivamente, na data prevista pela escola. 
 
• LANCHE 
O lanche deve ser leve e saudável, como sucos e frutas. A criança está em fase de 
crescimento e necessita adquirir bons hábitos de alimentação. Havendo impossibilidade de 
trazê-lo de casa, este poderá ser adquirido na Cantina da escola (terceirizada). Nossa cantina 
está adequada quanto à venda de alimentos saudáveis. 

Desejamos um ano repleto de bênçãos para cada família! 
 
Cordialmente,  
  

Coordenadora Sueli. 
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