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Agenda
02/02

04/02

 13 a 20/02

23/02

Reunião de Pais e Mestres

Início das aulas

Carnaval (RECESSO) Não haverá aula

Início da utilização do livro didático

SEGURO ESCOLAR MAPFREE

Os alunos matriculados no Colégio 
estão cobertos pelo Seguro Escolar  
da MAPFREE, somente em casos de 
acidentes.

TELEFONES DE CONTATO
CORRETORA.: 3755 0972   
CEL.: 998948286
 MAPFREE : 08007751205

BOAS VINDAS! Queridos pais, aqui vocês encontrarão uma equipe competente e atenciosa, cujo objetivo é 
contribuir para que seu filho se desenvolva nos aspectos culturais e sociais. Se sinta em casa. Dignidade e 
respeito serão exigidos de todos, principalmente de seu filho, e em troca lhe daremos o melhor que possuímos: 
carinho, atenção e um ótimo ambiente. Tudo isso aliado ao um ensino sério e de qualidade. Obrigada por nos 
confiar o seu maior tesouro, seu filho. A equipe SOFTE se alegra com a sua presença! Sejam Bem vindos!

*Uniforme escolar - Só poderá entrar nas dependências da escola devidamente uniformizado. Informamos que a meia é 

toda branca tipo colegial comum e calçado totalmente preto ou totalmente branco ou modelo All star Colegial preto.  A 

camiseta de Educação Física deverá ser utilizada somente no dia da aula, toda QUARTA-FEIRA. Vendas na Secretaria da 

escola.

*Material Escolar – O prazo para entrega do material escolar deve ser feito até o dia 09/03.Entregar na coordenação da 

Escola.

*Festa de Aniversário na escola – Agendar com 15 dias de antecedência, procurar à coordenação para o agendamento.

*Seguro e Identidade Escolar -As carteirinhas do seguro e identidade escolar serão confeccionadas juntas e serão 

entregues no final de março para alunos novos. Será agendado um dia para a fotografia, aguarde, pois será informado 

na agenda. Foram entregues as carteirinhas dos alunos antigos na reunião de pais, caso o responsável não tenha 

recebido procurar a coordenação do turno.

Importante

Quem é Quem no SOFTE?

Corpo Docente: Professores Extracurriculares   e  Curriculares

Diretora: Rita Marques
Coordenação Pedagógica: Profª Ana Paula e  Profª Bruna Gonçalves
Coordenadora Administrativa: Professora Jôse Gracielle
Orientadora Educacional: Professora Bruna Gonçalves
Inspetor: Adilson
Secretárias: Tânia e Sheila

Glaucia - Inglês
Carla - Inglês
Fabrício - Informática
Jaqueline - Ed. Física

1° ano - Giselle
2° ano - Daiane
3° ano - Rosi
4° ano - Enilda
5° ano - Leni
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*O responsável quando precisar mandar um outro responsável buscar o seu(a) filho(a) na Escola, avisar com 
antecedência.

*O responsável quando precisar mandar um outro responsável buscar o seu(a) filho(a) na Escola, avisar com 
antecedência.

*Agenda Escolar: Preencha todos os dados exigidos na agenda, leia os comunicados que enviamos diariamente 
e não se esqueça de assinar todos os dias para que tenhamos certeza que se encontra ciente do assunto 
abordado.  Todo 1º dia útil de cada mês será colado na agenda o INFOSOFTE.

*Procure manter o telefone de contato atualizado para a comunicação entre Escola e Família, caso mude, 
informar na secretaria.

*Falar com o professor somente na hora da saída, caso seja urgente procurar diretamente a coordenação ou 
escreva na agenda. Não será permitida a entrada do responsável no horário de entrada, somente na primeira 
semana ou em casos extremos. Agradecemos a compreensão!

*Não se esqueça! De verificar a mochila do seu(a) filho(a) todos os dias. Às Vezes ele leva material trocado do 
coleguinha. Ensine a devolver o mais rápido possível. Habitue-o a ter responsabilidade com o material escolar.

VD – Verificação Diária da Aprendizagem = 10,00
TD – Tarefa diversificada = 10,00
AB – Prova = 10,0

Esses três critérios de avaliações serão somados e divididos 
por 3. O aluno deverá atingir uma média igual ou superior à 
(6,0). Caso o aluno não atinja média, fará a Recuperação 
Paralela. A nota obtida deverá substituir a menor nota das três 
avaliações citadas acima.

2ª Chamada: Quando o aluno precisar faltar a avaliação 
bimestral (prova), o responsável deverá requer a 2ª Chamada 
em tempo hábil de 48h. Valor da taxa: R$ 20,00. O responsável 
só ficará isento de pagar esta taxa com a apresentação do 
atestado médico. A coordenação disponibilizará uma nova 
data para a avaliação.

Horário do 1º ao 5º ano no SOFTE

ano entrada saída
13:10h

13:10h

13:10h

13:10h

13:10h

17:25h

17:30h

17:35h

17:40h

17:45h

1°

2°

3°

4°

5°

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

AMIGOS E PARENTES PARA 
ESTUDAR NO SOFTE E RECEBA:

 

OU 50 REAIS
POR INDICAÇÃO

Até

DE DESCONTOS
NA MENSALIDADE
DURANTE UM ANO

INDIQUE E 
MATRICULE 

Bem vindos
a escola te recebe
com muita alegria!
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