Circular- 001/2020
Campo Bom, 06 de março de 2020
Prezada Família!
Um novo ano letivo iniciou e você pode fazer deste novo ano o melhor de todos. Você pode
auxiliar seu(s) filho(s) no processo de construir a autoria do livro do seu futuro. Acompanhe seus
estudos. Incentive-o a vencer as dificuldades e celebrar cada nova conquista. Acompanhe suas
leituras, descubra seu jeito de aprender, conheça seus novos amigos, descubra as paixões de
seus filhos e invista nelas ao longo da vida. Estamos aqui de braços abertos para auxiliá-los nesta
jornada.
Com alegria informamos que a turma da Educação Infantil com alunos de 3 anos
iniciará sua atividade na segunda-feira, com a professora Daiane Patricia Less Saenger,
carinhosamente conhecida como professora Daia. Há vagas para 4 alunos.
Estamos finalizando as reuniões previstas com as famílias dos alunos. Um dos assuntos
abordados nas reuniões foi o convite para que cada turma tenha representação na APPAssociação de Pais e Professores do Colégio. Desta forma, fica o CONVITE para que segundafeira, dia 9 de março, das 19h às 20h os pais designados como representantes de turma e
os demais que desejam se integrar ativamente, participem da primeira Reunião da APP.
Nesta reunião será constituida a nova diretoria 2020/2021 a ser aprovada em Assembleia
próxima.
Para agilizar nossa comunicação, desejamos que todos já estejam com o aplicativo
EDUCCONECT instalado em seu celular. Através deste, cada família tem acesso direto ao portal
educacional do Colégio ligando ao pedagógico e financeiro.
Destacamos que o boleto da mensalidade não será mais impresso, estando
disponível no portal ou de forma mais prática, acessado pelo Educconect.
Caso ainda não tenha instalado o aplicativo, as orientações para a instalação estão
disponíveis
no
site
que
também
podem
ser
encontradas
no
site
http://sinodaltiradentes.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Manual-Educonnect . Encontrando
dificuldades neste processo, solicitem auxílio na secretaria.
Esta será a única circular impressa. Demais bilhetes e comunicados também estarão
sendo direcionados prioritariamente pelo Educconect e sendo impressos apenas aqueles que
necessitarem de retorno dos responsáveis com assinatura, como este.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente
Equipe Diretiva

------------------- destacar e devolver para a coordenação pedagógica até o dia 10/03/2020 ------------------

Eu
_________________________________________,
responsável
pelo(a)
aluno(a)
___________________________ da turma _____ estou ciente dos assuntos tratados na Circular
001/2020 e informo que :
( ) estou utilizando o Educconect
( ) não instalei o Educconect e instalarei ainda esta semana.

________________________________
assinatura do responsável

