
Educação Infantil

Sociedade Francisco Tavares de Educação

INFOSOFTE ABRIL - 2015

Agenda
02 abr

13 abr

21 abr

03 abr

05 abr e 04 mai

23 abr

06 abr

 17 abr

25 a 30 abr

10 abr

18 abr

Recesso – Não haverá aula

Feira Literária - Comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil

Reunião de Pais e Mestres

Feriado

Pagamento da 1ª parcela dia das mães Valor R$ 20,00

Pagamento da 2ª parcela dia das mães Valor R$ 20,00

Feriado Estadual

Pagamento no valor de R$3,00 para roupinha do Índio

Comemoração ao Dia do Índio

Projeto: Fazer o bem sem olhar a quem

Pgto da 2ª parcela de Formatura 5º Ano -  R$ 30,00

Dia Nacional do Livro Infantil

*Projeto fazer o bem sem olhar a quem - O objetivo desse projeto é 

conscientizar nossos alunos do cuidado com o outro e a importância de se 

construir um mundo mais justo e fraterno. Que as nossas palavras, nossos 

gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque essa vida 

só tem sentido se for realmente para fazer o bem.

Estaremos visitando um orfanato junto com os alunos para fazer a doação dos 

itens abaixo. Contamos com a colaboração de todos para “fazer o bem sem 

olhar a quem”.

*Semana de TD – Fiquem atentos aos materiais solicitados pelos professores, para que seu filho não seja prejudicado nas 

avaliações. 

* Comemoração Dia das Mães – Local: Colégio SOFTE. Dia 08/05. Os interessados deverão assinar o termo de autorização 

que irá na agenda e realizar os pagamentos nas datas determinadas. 

*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 tomou ciência do assunto abordado.

*Livro didático - Se seu filho ainda não possui o livro, favor providenciar com urgência, pois a falta do mesmo prejudica o 

processo ensino aprendizagem. 

*Medicação: De acordo com a lei nº 5.991, de 1973, a Escola só poderá ministrar o remédio mediante a receita médica. A 

medicação juntamente com a receita médica deverá ser deixada na coordenação. 

Atenção

Para comunicar-se com a Direção do SOFTE, 
É necessário marcar um horário, visando um 
melhor atendimento. 

Horário de atendimento da coordenação:
14h às 17h

Horário de atendimento da secretaria:
08h às 17h30min.

Atenciosamente, Equipe PedagógicaCiente:

Fazer o bem sem 

olhar a quem!!

Calçados
Roupas e produtos 
de higiene pessoal1° e 2° ano

3° ano

4° e 5° ano

Brinquedos e produtos 
de higiene pessoal

Alimentos não perecíveis

Ed. Infantil



Ensino Fundamental I

Sociedade Francisco Tavares de Educação

INFOSOFTE ABRIL - 2015

Agenda
02 abr

13 abr

21 abr

03 abr

05 abr e 04 mai

23 abr

 10 a 16 abr

 18 abr

25 a 30 abr

10 abr

19 abr

Recesso – Não haverá aula

Feira Literária - Comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil

Reunião de Pais e Mestres

Feriado

Pagamento da 1ª parcela dia das mães Valor R$ 20,00

Pagamento da 2ª parcela dia das mães Valor R$ 20,00

Feriado Estadual

Semana TD (Tarefa Diversificada) Não falte!

Dia nacional do livro infantil

Projeto: Fazer o bem sem olhar a quem

Pgto da 2ª parcela de Formatura 5º Ano -  R$ 30,00

Dia do índio

*Projeto fazer o bem sem olhar a quem - O objetivo desse projeto é 

conscientizar nossos alunos do cuidado com o outro e a importância de se 

construir um mundo mais justo e fraterno. Que as nossas palavras, nossos 

gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque essa vida 

só tem sentido se for realmente para fazer o bem.

Estaremos visitando um orfanato junto com os alunos para fazer a doação dos 

itens abaixo. Contamos com a colaboração de todos para “fazer o bem sem 

olhar a quem”.

* Comemoração Dia das Mães – Local: Colégio SOFTE. Dia 08/05. Os interessados deverão assinar o termo de autorização 

que irá na agenda e realizar os pagamentos nas datas determinadas. 

*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 tomou ciência do assunto abordado.

*Livro didático - Se seu filho ainda não possui o livro, favor providenciar com urgência, pois a falta do mesmo prejudica o 

processo ensino aprendizagem. 

*Medicação: De acordo com a lei nº 5.991, de 1973, a Escola só poderá ministrar o remédio mediante a receita médica. A 

medicação juntamente com a receita médica deverá ser deixada na coordenação. 

*Roupa Reserva – Procure deixar dentro da mochila uma roupa reserva e uma toalha para ser utilizada em qualquer tipo de 

eventualidade

Atenção

   Horários de atendimento: 

- Coordenação: 14h às 17h
- Secretaria: 08h às 18h
- Direção:  Para ser melhor 
atendido, agende dia e horário com 
um dos coordenadores ou na 
secretaria.

Atenciosamente, Equipe PedagógicaCiente:

Fazer o bem sem 

olhar a quem!!

Calçados
Roupas e produtos 
de higiene pessoal1° e 2° ano

3° ano

4° e 5° ano

Brinquedos e produtos 
de higiene pessoal

Alimentos não perecíveis

Ed. Infantil
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