CIRCULAR 04/2018 - BOAS VINDAS 1º SEMESTRE
Educação Infantil ao 1º ano EFAI
DATA: 05/02/2018

 Prezados Pais,
O Colégio Ser participa do programa de coaching educacional e pedagógico em parceria com a empresa Rabbit
Partnership, com o objetivo de aperfeiçoar ainda mais a prestação dos seus serviços educacionais, através da
implantação de um modelo composto por várias ações que proporcionem para a instituição:
- Uma organização inovadora, aberta e eficiente;
- Um projeto pedagógico participativo;
- Um corpo docente bem preparado e em constante aprimoramento;
- Uma relação efetiva entre professores e alunos que proporcione aulas dinâmicas e motivadoras.
Acreditamos que a Família e a Escola formam uma equipe que segue os mesmos princípios e critérios, bem como a
mesma direção na criação de condições ideais para que ocorra uma aprendizagem efetiva e consistente.
Desta forma é imprescindível que todos participem desta empreitada e cumpram as normas apresentadas na reunião de
início de ano, como o respeito aos horários de entrada, a utilização do uniforme e o comparecimento às reuniões.
Para que a equipe diretiva (direção, coordenação e orientação) possa participar ativamente das atividades de
aprimoramento, em busca de uma educação de qualidade, sugerimos que os pedidos de reuniões e conversas sejam
marcados, se possível, nos horários abaixo discriminados:

Orientação - Fabiana

Coordenação - Maria Gabriela

Direção - Ana Carolina

Manhã

Manhã

Manhã

9h às 10h – 10h às 11h

9h às 10h – 11h às 12h

10h às 11h

Terças, quartas e sextas

Terças, quartas e sextas

Quartas e Sextas

Tarde

Tarde

Tarde

14h às 15h – 15h às 16h

14h às 15h – 16h às 17h

15h às 16h

Terças, quartas e sextas

Terças, quartas e Sextas

Segundas e Sextas

Agendamento com Jonatan e Daniela – Assistentes de Coordenação
Para melhorar e agilizar a comunicação, segue abaixo um descritivo dos setores, seus responsáveis
e suas respectivas funções:

Pagamentos
Emissão de novos boletos - atrasos pagamentos - notas fiscais - taxas
Administrativo
Matrículas – rematrículas – calendário de
eventos - provas substitutivas – horários – aulas
extras

Setor

Manhã

Tarde

Financeiro

Aline

Aline

Secretaria

Aline

Aline

Contamos com a colaboração de todos.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.
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