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São Paulo, 27 de novembro de 2019. 

“Amai as crianças e sabereis educá-las.” 

                                                                     Santa Carmen Sallés 

Senhores pais e responsáveis, 

 

Seguem algumas informações importantes referentes ao fechamento do ano letivo de 2019 e início de 2020: 

 

• 29/11 a 7/12: Acontecerá a novena em preparação para a Festa da Imaculada.  

No dia 2/12, segunda-feira, às 18h20, a novena será animada pela equipe da Educação Infantil e 1º ano do EF. 

Participe conosco deste momento de fé! 

• 4/12: Rito de passagem para os alunos do 1º ano do EF. Esta atividade acontecerá no horário normal de aula.  

• 8/12: Comemoração da Padroeira do Colégio – Imaculada Conceição –, com missa às 10h, na Capela do 

Colégio. 

 

• 12/12: Último dia de aula para a Educação Infantil e 1º ano do EF. Para todas as turmas faremos a nossa 

confraternização de final de ano. Por isso, traga um prato de ________________________________________ e 

o suco da preferência do(a) seu (sua) filho(a). 

 

• 13/12: Plantão de atendimento aos pais dos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do EF. 

Conforme consta em nosso calendário, as professoras estarão de plantão para atendê-los, caso haja qualquer 

dúvida em relação aos relatórios enviados para casa e para o fechamento do ano. 

Local: Rua Maestro Cardim, 1.188 

Horário de atendimento para as turmas da manhã e da tarde: 7h30 às 12h. 

Apenas as turmas do Infantil 2D, Professora Camila, e 1º ano C, professora Dayse, serão atendidas das 13h às 

17h. 

ATENÇÃO: Os atendimentos serão por ordem de chegada 

 

• 14/12: Festa de Encerramento dos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do EF. Em breve, os senhores 

receberão o convite oficial. 

• A HN Foto Comercial Ltda., localizada à Rua Domingos de Moraes, 348 – Loja 3 – Vila Mariana – Fone/Fax: 

5572-9209, empresa especializada em comunicação e que, já há alguns anos, registra nosso evento com sucesso, 

documentará, em DVD, esta importante etapa da vida das crianças. 

As gravações e a edição serão no formato digital, e as cópias finais, em DVD. Em breve enviaremos informações 

referentes a este serviço. 
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• Venda de Uniformes: Pole Scola – Loja no CEMI até 21/12/2019 e retorno em 7/1/2020. 

� DEZEMBRO - das 11h às 19h (almoço 14h às 15h) e sábado das 9h às 13h. 

� JANEIRO - com horário especial, das 9h às 18h (almoço 14h às 15h) e sábado das 9h às 13h. 

 

• Recesso do Colégio: 23/12/2019 a 6/1/2020. A partir do dia 7/1/2020 o atendimento será das 7h30 às 17h30. 

• 1ª reunião com os pais em 2020: 27/1 no Teatro do Colégio Maria Imaculada. Entrada pela Av. Bernardino 

de Campos, 79. 

8h - período matutino 

13h30 - período vespertino 
 

• 29/1 - INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

Período matutino: 7h30 às 12h20 Período vespertino: 12h50 às 17h40 

 
ADAPTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO INFANTIL 1 E 2 - 29/1 
 
Matutino: 8h às 9h - com a presença das famílias 

Vespertino: 14h às 15h - com a presença das famílias 

30/1 e 31/1 

Matutino: 8h às 10h - Sem a presença das famílias / trazer lanche. 

Vespertino: 14h às 16h - Sem a presença das famílias / trazer lanche. 

3/2 - Período normal - sem a presença das famílias. 

 

Agradecemos a atenção, confiança, parceria e envolvimento de todos os familiares nas atividades programadas 

durante o ano de 2019.  

 

Desejamos um feliz final de ano! Esperamos vocês em 2020! 

   

              

 

Luciana Albuquerque   Thaionara Servilha    Márcia Reda                                                            

Diretora Pedagógica   Coordenadora Seg. 1    Coord. Pedagógica e OE 

 


