INFORMATIVO 01/2018


BOLETO da mensalidade: Nos meses de janeiro e fevereiro o boleto será enviado pelo Correio. Alertamos que, para a efetivação da matrícula 2018, a anuidade
2017 deverá estar quitada bem como a parcela de janeiro. Caso não recebam o boleto de janeiro e/ou fevereiro, solicitamos que entrem em contato com a escola
através do e-mail financeiro@sinodaltiradentes.com.br e ou pelo telefone: 51 3038-1828.



LISTA DE MATERIAIS disponíveis no site e na secretaria do Colégio.

•

Kit MenteInovadora: O kit será entregue aos alunos no início do ano letivo e o valor será debitado em 10 parcelas de R$23,70 na mensalidade (fevereiro a
novembro).Pagamento à vista poderá ser solicitado na secretaria até 22 de janeiro ( R$ 227,00)
(Ex.: 01 kit do aluno/5° ano – Programa MenteInovadora, contém 1 jogo de tabuleiro, 2 livros de atividades: 1° semestre – Analisando Informações, 2° semestre
Gerenciamento de Recursos e 1 booklet para família com orientações sobre a metodologia.)



VENDA DE LIVROS: na escola diretamente com as editoras FTD , Ática e Scipione: 06/02 e 28/02/2018 das 9h às 12h e das 13h30 às 19h.



VENDA/TROCA DE LIVROS USADOS: Interessados em vender ou trocar seus livros usados podem divulgar lista e contato no mural próprio para este fim que se
encontra na área coberta do Colégio.

•

AGENDA ESCOLAR: Será entregue pela escola no primeiro dia de aula e o valor de R$ 21,00 será debitado na mensalidade escolar de janeiro.



UNIFORME ESCOLAR: As diferentes peças do uniforme devem ser adquiridas com a conveniada SM Confecções, conforme agendamento (contato direto com Neila
98154 7955). Brechó de Uniformes no Colégio ( 22/01 à 09/02 das 14h às 16h)



PROJETO DE FÉRIAS: “Brincar no Tira é Pura Diversão” terá edição de verão entre os dias 15 a 26 de janeiro de 2018.
Um turno(manhã ou tarde): R$20,00
Uma semana – 1 turno: R$ 60,00 / 2 turnos: R$ 110,00
Duas semanas – 1 turno: R$ 110,00 / 2 turnos: R$ 150,00



TURNO INTEGRAL: a opção deve ser oficializada na secretaria até o dia 23/02
-O almoço não está incluso sendo opcional e pago diretamente para a Cantina Escolar Sabores do Tira que disponibilizará cardápio mensal assinado por nutricionista.
- Todas as manhãs: R$150,00 /3x por semana: R$100,00 / diária: R$ 50 ,00 (Consulte a secretaria para maiores informações).



HORÁRIO DA SECRETARIA no período de férias escolares: Caso necessitem de atendimento neste período, solicitamos que encaminhem e-mail para
contato@sinodaltiradentes.com.br. Após este período o atendimento será das 7h30 às 11h30 e das 13h15min às 17h30min.




INÍCIO DAS AULAS ( para todas as séries):

19/02/2018

REUNIÃO COM OS PAIS da Educação Infantil e 1º ano: dia 15/02/2018 às 19h, mais informações para alunos do 2ºano ao Ensino Médio serão disponibilizadas
através da agenda escolar e no site da escola.

 Acompanhem o Tira no site: http://sinodaltiradentes.com.br/ e no facebook: @cstiradentes

