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27 de julho de 2018.
Prezados pais e alunos,
É com muita alegria que iniciamos mais um semestre letivo reafirmando o nosso compromisso na busca
pela excelência de nossos serviços.
Para atender parte das solicitações sinalizadas pelos senhores ao longo de 2017 e primeiro semestre de
2018 (por meio de atendimentos às famílias, pesquisas de satisfação, e-mails), comunicamos algumas
mudanças que ocorrerão desde o primeiro dia de aula.
ALIMENTAÇÃO: A partir do dia 30/7 teremos uma nova empresa para o serviço de alimentação, a
empresa Sanutrim (www.sanutrin.com.br). Esta empresa é especializada em refeições para estudantes e
focada no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Nossos alunos poderão desfrutar de uma
variedade de alimentos e bebidas, balanceados, nutritivos e saborosos.
Ela será responsável pelos três pontos de alimentação do nosso colégio (restaurante, cantina e lanchonete
da academia CEMI).
Para maiores esclarecimentos, convidamos a todos para as reuniões de apresentação dos serviços, que
acontecerão nos seguintes dias e horários:
•
•
•

Educação Infantil – dia 31/7 às 18h
Ensino Fundamental 1 – dia 31/7 às 19h30
Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio – dia 13/8 às 19h30

Considerando que a reunião de apresentação da empresa Sanutrin não será no primeiro dia de aula
(30/7), gostaríamos de esclarecer os seguintes pontos:
•

Alunos a partir do 2° ano até Ensino Médio receberão o cartão GDS cadastrado com nome e número de
matrícula. Este cartão funcionará como um cartão de débito, para compras na cantina e almoço avulso.
O responsável pelo aluno poderá carregar o cartão diretamente na cantina ou pelo site GDS:
http://sanutrin.com.br/acesso-pais/

•

Alunos da Educação Infantil e 1° ano, que não estão no contraturno, permanecerão com o mesmo
procedimento do primeiro semestre, ou seja, deverão trazer o dinheiro sempre que precisarem utilizar
o serviço. Caso o aluno já tenha os dias preestabelecidos para almoçar no colégio, o responsável poderá
solicitar o cartão GDS na cantina.

•

Alunos da Educação Infantil e Fundamental matriculados no contraturno estão com almoço contratado
pelo colégio.

Os cartões GDS serão entregues na primeira semana de aula para os alunos. Até que sejam entregues e seu
abastecimento realizado pelos senhores, pedimos que seja enviado dinheiro, caso o aluno queira contratar o
almoço avulso ou consumir produtos na cantina.
Informamos ainda que será possível realizar o contrato anual de almoço e/ou kit lanche com a empresa
Sanutrin. Para isso, segue em anexo o passo a passo de como contratar este serviço pelo site da empresa.

Vale ressaltar que, mesmo que o responsável contrate a alimentação anual no site, é importante o cadastro do
cartão GDS para consumo na cantina, pois com ele os pais terão como acompanhar o consumo da cantina e
administrar quais produtos o aluno poderá consumir.

ENTRADA DE ALUNOS PELA RUA MAESTRO CARDIM: Considerando todos os pontos levantados pelos
senhores acerca da segurança de nosso colégio, informamos que algumas medidas foram tomadas com o
intuito de garantir aos nossos alunos uma segurança mais eficiente.
Para isso, informamos que separamos a entrada do público que frequenta a academia da entrada de
nossos alunos.
A partir de 30/7, o acesso dos alunos ao colégio pela Rua Maestro Cardim será feito somente pelo
mezanino (não mais pela academia), que estará aberto nos seguintes horários:
•
•
•

7h às 9h30
10h às 15h
15h30 às 20h30

Nesses horários, contaremos com o apoio de um segurança para recepcionar os alunos e direcionar as
pessoas que por lá estiverem.
Alunos que chegarem no horário em que o portão estiver fechado deverão acessar a entrada principal do
colégio, na Av. Bernardino de Campos, 79.
Teremos também, na entrada do Mezanino, das 7h às 9h30, um funcionário que ficará responsável pelo
traslado dos alunos do contraturno até o pátio São José, onde serão recepcionados pelas auxiliares de
classe. Os alunos do contraturno que chegarem após este horário deverão aguardar, junto ao segurança,
a auxiliar de classe.
O acesso dos pais (entrada e saída) e visitantes ao colégio só será possível pela portaria principal com a
devida identificação.
A entrada dos alunos pela Av. Bernardino de Campos permanecerá sem alteração.
Atenciosamente,

Joana de Lourdes Ferreira
Diretora Geral

Luciana Albuquerque
Diretora Pedagógica
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