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27/01 - Início das aulas – Tema – Fundo do 
Mar 
 

 
 
 

Material Anglo 
Os alunos receberão as apostilas no início de 
cada bimestre, exceto aqueles cujos 
responsáveis não efetuaram o pagamento ou os 
que fizeram a matrícula na última semana de 
janeiro. Com esta atitude não prejudicaremos os 
alunos que já estão com o material pago. O 
material deve ser identificado com o nome do 
aluno e a série. 

 
Atestado Médico 

O Atestado Médico é obrigatório, portanto 
todos os alunos devem apresentá-lo para 
realizarem as atividades de Educação Física, a 
data limite para a entrega do mesmo será 28 de 
fevereiro. 
 

Uniforme 
O uniforme escolar é obrigatório. Não 
permitiremos a entrada de alunos sem uniforme 
completo. 
A compra dos mesmos deverá ser feita na 
malharia. 
*Haverá tolerância, até a entrega do uniforme 
pela malharia, para os alunos NOVOS. 
 

 
Próximo plantão na Unidade do Ensino 
Fundamental: 01 de fevereiro – (Sábado) 
 
Horário: das 9h às 10h30.  
Salientamos que, no plantão, a malharia vem ao 
colégio apenas para entregar as encomendas 
feitas por telefone ou pessoalmente e se todas as 
encomendas forem entregues, pode acabar mais 
cedo. 
Telefone para encomenda: 94969-7706 
 

Cursos Extras 
Estão abertas as inscrições para todos os cursos 
inclusos na mensalidade (Judô, dança e capoeira) 
e para os pagos (ginástica olímpica artística). 
Todos os interessados nos cursos inclusos na 
mensalidade poderão inscrever-se diretamente no 
site do colégio, e os interessados nos cursos 
pagos deverão inscrever-se na secretaria do 
colégio. As vagas são limitadas e existe um 
número mínimo para formar cada turma. Os 
horários e valores já estão no site.  
Todos os cursos (inclusos na mensalidade e 
os pagos) terão início no dia 10 de fevereiro, 
respeitando a formação de turmas pelo número 
mínimo de inscritos. 
Os interessados nos cursos pagos deverão 
inscrever-se na secretaria do colégio. As vagas 
são limitadas e existe um número mínimo para 
formar cada turma. Os horários e valores já estão 
no site.  
 
Obs. Haverá aula experimental de 28 a 01 de 
fevereiro e a secretaria poderá dar mais 
informações, portanto ligue e se informe sobre o 
curso que deseja.  
Todos os cursos (inclusos na mensalidade e 
os pagos) terão início no dia 10 de fevereiro, 
respeitando a formação de turmas pelo número 
mínimo de inscritos. 
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Materiais Anglo e Cel Lep 

Os alunos receberão as apostilas no início de 
cada bimestre, exceto aqueles cujos 
responsáveis não efetuaram o pagamento ou os 
que fizeram a matrícula na última semana de 
janeiro. Com esta atitude não prejudicaremos os 
alunos que já estão com o material pago.  
 

Boleto Bancário 
O boleto bancário da mensalidade segue via 
agenda no início do mês com vencimento todo 
dia 10 (dez) e também se encontra disponível 
no Sistema online SAE8. Evite transtornos, o 
pagamento na data é muito importante. 

 
Transporte Escolar 

Os pais interessados no transporte escolar 
poderão contatar a Cássia, pelo telefone: 
99986-7329. 
 
21/02 – Sexta-feira – Carnaval  
O Colégio Dinâmico fará um baile de 
carnaval para os alunos da Educação 
Infantil, da manhã e da tarde, dentro do 
horário normal de aula. Os alunos que 
desejarem podem vir fantasiados e devem 
trazer o material normal de aula e lanche. Para 
o baile será permitido confete e serpentina. Não 
é permitido qualquer tipo de spray e caso haja 
alguma maquiagem deve ser feita em casa. 
 
24/02 – Segunda-feira: ATIVIDADE 
SUSPENSA. 
 
25/02 – Terça-feira: FERIADO – CARNAVAL. 
 
26/02 – Quarta-feira: ATIVIDADE SUSPENSA. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Agradecemos aos pais mais um ano de 
confiança e desejamos a todos um ano repleto 
de realizações e felicidade. 

 
 Equipe do Colégio Dinâmico 

 
 
 
 


