
   

COLÉGIO SINODAL TIRADENTES 

Transformando sonhos em possibilidades 

Circular- 009/2019       Campo Bom, 03 de dezembro de 2019 

 Prezada Família 
 Estamos chegando ao final de mais um ano letivo e, no desejo de auxiliar a todos, seguem alguns 
avisos e datas importantes:  

 Atividades extras Esportivas e Culturais: As atividades extras finalizaram seus encontros no 
mês de novembro ou conforme combinado com o professor responsável. Lembramos que no 
boleto com vencimento em 10/12 consta a parcela das atividades  referente ao mês de novembro. 

 Celebração de Natal: Será realizada no dia 17/12 na Igreja da Trindade da Comunidade 
Evangélica Luterana às 19h e 30 min com a participação das turmas da Educação Infantil ao 5º 
ano do EF e participação especial de alunos do Conjunto Instrumental. 

 Último dia Letivo:  
 -Educação Infantil ao 5º ano: Dia 16/12 (horário normal de aula). Dia 17, somente a noite, 
com Celebração Natalina. 
 -Turno Oposto: Horário normal (7h às 13h) até o dia 17/12. 
 -EF2 e EM: Até dia 16/12 com horário normal. 

 Entrega do Boletim final:  
 - EI e EF1:O Boletim escolar será entregue no dia 18/12 aos pais, das 13h30 às 17h30, 
salvo casos específicos que serão agendados. 
 - EF2 e EM: O Boletim escolar será entregue no dia 17/12 aos alunos e/ou pais , no horário 
normal de aula, salvo casos específicos que serão agendados. 

 Achados e Perdidos: Uniformes e demais itens ficarão até o dia 19/12 à disposição no CAC – 
Centro de Atendimento e Cópias e depois serão repassados ao Brechó de Uniformes. 

 Uniforme Escolar: Colocamos à disposição dois fornecedores oficiais de uniformes: 
 -SM Uniformes: 98154-7955  
 -Malhas Demétrio: 3597-6389  
            O Brechó de uniformes permanecerá aberto para doações e vendas. Destacamos que o 
valor arrecadado reverte para aquisição de novos livros para a biblioteca. 

 Listas de materiais: Disponível no site http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/ e Secretaria a 
partir de 12/12 com informações sobre venda de livros didáticos.  

 TURNO OPOSTO: NOVIDADE!!! As atividades do Turno Oposto iniciarão no dia 27 de janeiro de 
2020. No período de recesso de inverno seguirão com atividade normal. Maiores informações na 
secretaria ou no site.  INSCRIÇÕES LIMITADAS ATÉ O DIA 23 DE JANEIRO. 

 Projeto de férias “Brincar no Tira é sempre Bom”!  Com o objetivo de auxiliar as famílias e 
proporcionar atividades lúdicas aos alunos da Educação Infantil ao 5º ano , este projeto será 
desenvolvido de 27/01 a 07/02 ( 31/01: Feriado Aniversário de CB). Maiores Informações na 
secretaria ou no site http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/  

 Horário da secretaria e setor financeiro no período de férias:  
20/12 a 08/01: Férias coletivas. Contato para eventual emergência no período de férias:  
direcao@sinodaltiradentes.com.br 
 09 a 24/01  : Atendimento das 8h às 11h30min  e das 13h30min às 17h30min. 
A partir de 27/01 : Horário normal de atendimento ao público das 7h15 às 11h45min e das 13h15 
às 17h30min. 

 Boletos das mensalidades de janeiro e fevereiro 2019 serão enviados pelo correio e os demais 
serão disponibilizados através do aplicativo Educonect. 

 Início das aulas 
- 17/02: 2º ano EF ao Ensino Médio 
- 18/02: Ed Infantil e 1º ano EF ( Obs.: 17/02: reunião com pais da Ed. Infantil e 1º ano às 19h com 
entrega de materiais para as professoras) 

 
Estamos no período de Advento, tempo de preparação, alegrias  e esperança. Desejamos que todas 

as famílias encontrem a paz e comunhão a cada novo dia que recebem de presente e que todos os 
sonhos se transformem em  possibilidades! 

Feliz Natal e um próspero Ano Novo! 
Com muito carinho, da Família Tiradentes. 
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