
 ESCOLA TENIR 

Corumbá, 07 de fevereiro de 2022. 

Comunicado: Início do ano letivo 2022 – 6º, 7º e 8º anos 
 

Srs. Pais e responsáveis; 

 Nesse clima de novas expectativas, damos início ao nosso ano letivo 2022. Entretanto, para que tudo aconteça 

como almejamos, uma sólida parceria será fundamental para segurança das nossas crianças. 

 Listamos alguns aspectos importantes: 

SEGURANÇA: Como estamos vivenciando uma pandemia o uso de máscara é obrigatório em ambiente escolar, 

recomendamos que o aluno tenha pelo menos 1 máscara extra na mochila, a garrafinha ou copo de uso individual 

também é indispensável. Para evitar possíveis acidentes, a utilização do álcool gel será oferecido pela escola, e 

controlado pelo(a) professor(a) em sala de aula; 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE: São quesitos importantes para o desenvolvimento atual e futuro do aluno. 
Horário do Ensino Fundamental 2 (6º, 7º e 8º anos): segunda e terça-feira - Entrada: 7h / Saída: 11:50 
                                                                                              Quarta, quinta e sexta-feira – Entrada: 7h / Saída: 11:05. 

A tolerância para participar da 1ª aula quando atrasado, é de 5 minutos, caso contrário o aluno aguarda a 2ª aula, para 

que não atrapalhe o andamento da aula iniciada; 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório em todos os dias, pois ele é fator de segurança. O uniforme adequado 

para os alunos do Fundamental 2 é: Camisa da escola, calça jeans azul clara ou escura, sem rasgos ou desfiado, ou o 

short oferecido pela escola, lembrando que o short de educação física feminino só deve ser usado em dia de aula de 

Educação Física. 

Calçados permitidos: sandália, sapato ou tênis. NÃO É PERMITIDO: O uso de chinelos, rasteiras e saltos. No dia de 

Educação Física é obrigatório o uso de tênis; 

AGENDA ESCOLAR: O uso da agenda é indispensável, devendo a mesma ser adquirida na escola. É através dela que 

manteremos contato com os senhores, portanto é importante ser verificada diariamente, e preenchidos todos os 

espaços de identificação e sobretudo os telefones dos responsáveis; 

NÃO É PERMITIDO: O uso de Celular ou outro aparelho eletrônico, pertences valiosos, tais como: joias, grande 

quantia de dinheiro, entre outros, pois a escola não se responsabilizará por esses itens, caso esta norma não seja 

cumprida. 

Se houver alguma dúvida, solicitamos a gentileza de procurarem a Direção ou a Coordenação para que juntos 

possamos saná-las. 

 
Direção e Coordenação Pedagógica 

Agradecemos mais uma vez pela confiança de nos eleger PARCEIROS para CUIDAR do seu maior tesouro. 
Sejam todos BEM-VINDOS! 

 

 
Comunicado: Início do ano letivo 2022 – 6º, 7º e 8º anos 
Responsável pelo aluno(a):____________________________________________Turma: ________ 
Ciente: ____________________________________________________ 


