
Agenda

02/02

04/02

04 a 27/02

 13 a 20/02

23/02

Reunião de Pais e Mestres

Início das aulas

Período de adaptação Entrada às 13:00h    Saída às 15:00h.

Carnaval (RECESSO) Não haverá aula

Início da utilização do livro didático

*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. Vendas na Secretaria da escola.

*Material Escolar - O aluno deve ter o material didático completo para uma boa realização das atividades pedagógicas. 

O prazo para a entrega do material que deve ficar na escola será até o dia 09/03.

*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.

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

antecedência.

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

secretaria.

Ciente: Equipe Pedagógica.

Sociedade Francisco Tavares de Educação

Educação Infantil

INFOSOFTE JANEIRO - 2015

Importante

O sucesso de seu filho começa com a escolha do melhor colégio.

*A segurança da família é decisiva para um bom andamento da adaptação.

*Sejam breves na despedida. Às vezes, a criança acaba chorando ao perceber que  separação está sendo difícil também    
para os pais.

SEGURO ESCOLAR MAPFREE

Os alunos matriculados no 
Colégio estão cobertos pelo 
Seguro Escolar  da MAPFREE, 
s o m e n t e  e m  c a s o s  d e  
acidentes.

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

Quem é quem no SOFTE?
Diretora: Rita Marques

Coordenação Pedagógica: Professora Ana Paula Fernandes e Professora Bruna Gonçalves

Coordenadora Administrativa: Professora Jôse Gracielle

Orientadora Educacional:Professora Bruna Gonçalves

Inspetor: Adilson

Secretárias: Tânia e Sheila

Silvia Helena : Coordenadora de atendimento e Relacionamento

Corpo Docente:Renata Trica,Silvia França,Priscila Marques, Fabrício, Carla, Gláucia e Jaqueline.

Auxiliar da Educação Infantil: Raquel
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