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1. Lanche

O lanche deverá vir, diariamente, em lancheira escolhida pela família com alimentos saudáveis, 
como frutas, pães, bolos, sucos, achocolatados, bolachas sem recheio, legumes etc. Não serão 
permitidos refrigerantes, guloseimas (chocolates, balas etc.) e salgadinhos. Enviar diariamente 
um guardanapo pequeno de pano.

Os lanches não permitidos para consumo serão devolvidos.

Teremos o Dia da Fruta. Os senhores receberão informações posteriores. Haverá também o dia do 
Lanche Compartilhado, momento em que as crianças poderão trazer um pouco mais do que irão 
consumir e trocar o lanchinho com os colegas e experimentar novos alimentos, além de exercitar 
a partilha.

2. Aniversários

Para as famílias que desejarem, os aniversários das crianças serão comemorados no próprio dia 
ou no primeiro dia letivo subsequente. Enviar para a escola apenas o bolo cortado, embalado 
individualmente em embalagem descartável. As crianças deverão estar uniformizadas. Não 
serão permitidos outros alimentos, lembrancinhas e ornamentações.

As crianças que aniversariarem nos meses de janeiro, julho e dezembro poderão comemorar em 
fevereiro, agosto e início de dezembro, sendo combinado com a professora.

Convites especiais para comemorações particulares, em que não estejam incluídas todas as 
crianças da sala de seu (sua) filho(a), devem ser feitos por telefone pela família, não sendo 
entregues pela professora. O Colégio tem como norma a não participação das professoras nesses 
eventos. Será autorizada a saída das crianças em vans contratadas pela família do(a) 
aniversariante, com autorização por escrito via agenda e acompanhadas pelos responsáveis do 
aniversariante.

Não será permitido o envio de máquina fotográfica pessoal em aniversários e estudos do meio. 
As fotografias serão tiradas nesses eventos com a máquina do colégio e disponibilizadas no site 
www.cmisp.com.br.
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