
 

 

 

Querida família, seja bem vinda ao Colégio Centenário! É uma alegria recebê-los! 

  
EDUCAÇÃO INFANTIL – Nível 4 e Nível 5  

AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS COM A PROFESSORA:  

Nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro agendar o horário para a entrevista individual com as professora 
pelo telefone 30287050 / 30287029.  
 
PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS:  

No dia 19/02/2018 (segunda-feira) às 18horas teremos uma palestra no auditório com o tema: 
Adaptação escolar e o processo da aprendizagem na educação infantil. Após, reunião de turma com 

as professoras nas salas de aula.  

ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREVISTA INDIVIDUAL COM A PROFESSORA:  

No dia 20/02/2017(Terça-feira) -  turno tarde 13h25min até às 17h50min é o período para as 
entrevistas com a professora e a entrega do material escolar. Caso a família não possa realizar a 
entrevista nesse dia, poderá ser agendada para as primeiras semanas de aula, após o período de 
adaptação escolar.  

Obs.: Agende seu horário!  

  
INÍCIO DO ANO LETIVO: 21/02/2018 (quarta-feira)  

HORÁRIO DE AULA: 13h25min às 17h50min 
Adaptação escolar*:   

1ªsemana a aula é até às 16h30min.  

Material didático  

Os livros didáticos do N5 nesse ano serão vendidos diretamente pelo site do Educa. Se atentem ao 
prazo de compra para que o material seja entregue em tempo hábil.  
Segue o link do site para compra.  http://www.livrofacil.net/  
Senha de acesso: cent I8  
  
UNIFORME:   

O uso do uniforme completo da escola é obrigatório para a Educação Infantil. Todo o uniforme 
deverá ser identificado com o nome e turma do(a) aluno(a).  

Novo Endereço Adotado pela Loja de Uniformes 

Endereço: Vidal de Negreiros Nº 175 – casa - Bairro: Itararé  

Ponto de Referência: Próximo ao Posto de saúde 

Horário de atendimento da loja de uniformes: A partir do dia 05/02/2018 das 13h40min às 18h30min. 

 

  

 Acompanhe nossas atividades pelo site e pelo Facebook do Colégio Metodista Centenário!  

 

http://www.livrofacil.net/
http://www.livrofacil.net/
https://www.facebook.com/centenario.colegiometodista/

