
 

 

Volta às Aulas 2017 

Prezados pais/responsáveis e queridos alunos, 

É com grande satisfação, respeito e, acima de tudo, alegria em tê-los como parceiros, que damos 

as boas-vindas ao ano letivo de 2017.  

A seguir, algumas informações importantes: 

 

1ª REUNIÃO DE PAIS e EDUCADORES: 24/01/2017 (terça-feira) 

SEGMENTOS 
Séries 

ED. INFANTIL  

Infantil, Infantil I, 

Infantil II e Alfa. 

ENS. FUNDAMENTAL I 

Do 1º ao 5º ano 

ENS. FUNDAMENTAL II 

Do 6º ao 9º ano 

ENSINO MÉDIO 

Da 1ª à 3ª série 

Horário: 

8h30 às 8h50 

Local: Ginásio  
• Boas-vindas! 
• Lembretes 
importantes. 
• Orientações gerais. 

Local: Ginásio  
• Boas-vindas! 
• Lembretes importantes. 
• Orientações gerais. 

Local: Ginásio  
• Boas-vindas! 
• Lembretes importantes. 
• Orientações gerais. 

Local: Ginásio  
• Boas-vindas! 
• Lembretes importantes. 
• Orientações gerais. 

Horário: 

9h às 9h45 

Local: Sala de aula 
• Momento de conhecer 
a sala de aula  
• Breve encontro com a 
professora. 

Local: Sala de aula 
• Momento de conhecer a 
sala de aula 
• Breve encontro com a 
professora. 
 

Encontro Especial 
Turma: 6º ano 
Local: Sala 315  
• Reflexões e Desafios: 
exigências da nova etapa -
autonomia, 

responsabilidade, 

compromisso e mudança 

na rotina.  

Encontro Especial 
Turmas: 7º ano, 1ª à 
3ª série 
Local: Auditório - 
Mezanino 
• Orientações e projetos 
específicos do segmento. 
 

Horário: 

10h às 10h30 

-- Encontro Especial 
Turmas: 1º e 2º ano 
Local: Sala 315 
• E agora? Desafios da 
alfabetização e do processo 
de avaliação formal. 

-- -- 

PLANTÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

Horário: 

7h às 11h 
 

Local: Pátio Central  
• Transporte escolar 
• Período Complementar  
• Atividades opcionais 
• Cursos livres de Inglês 
• Bazar e Papelaria 
• Secretaria Acadêmica  
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INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2017 (quinta-feira) 

ED. INFANTIL  
Infantil, Infantil I, Infantil II e Alfa. 

ENS. FUNDAMENTAL I 
Do 1º ao 5º ano 

ENS. FUNDAMENTAL II 
Do 6º ao 9º ano 

ENSINO MÉDIO 
Da 1ª à 3ª série 

Manhã: 8h às 12h 
Tarde: 13h30 às 17h30 
•Atividades de adaptação e 

acolhimento:26/01 a 

10/02/2017 

Manhã: 7h15 às 11h55 
Tarde: 13h30 às 18h10 
• Atividades de adaptação, 

acolhimento e retomada de 

conteúdos referentes à série 

anterior: 26/01 a 

10/02/2017. 

Manhã: 7h15 às 12h05 
• Atividades de adaptação, 

acolhimento e ritmo da rotina 

de estudos: 26/01 a 

03/02/2017. 

Manhã: 7h15 às 13h10 
• Atividades de adaptação, 

acolhimento e ritmo da rotina 

de estudos: 26/01 a 

03/02/2017. 

 

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS: 

1- CALENDÁRIO ESCOLAR: disponível no site em 23/01/2017 – área restrita 

 

2- MATERIAL ESCOLAR 2017: listas disponíveis no bazar.  

 

Importante: antecipem as compras a fim de que tudo esteja organizado para o início das aulas. 

• Coleção Anglo: lembramos que o livro Anglo vol. 1 e os livros Anglo anuais  serão entregues aos alunos, 
em classe, de acordo com a lista do bazar, na semana de 30/01. Os demais volumes serão entregues nas 
datas estabelecidas no calendário escolar. 
 
• Material individual: deve ser trazido desde o primeiro dia de aula. 
 

• Material de Artes (Infantil ao 5º ano): para as famílias que optarem pela aquisição da lista no bazar do 

colégio, o material será disponibilizado no estoque e os professores serão formalmente notificados. Em 

caso de opção pela compra em outros locais, as famílias deverão entregar todos os itens em uma sacola 

devidamente identificada, para a professora, na primeira semana de aulas.    

3- UNIFORME ESCOLAR: Necessário desde o primeiro dia de aula. 

4- TRANSPORTE ESCOLAR: reforçamos que a matrícula para utilização do transporte não é ativada 

automaticamente ano a ano, portanto deve ser renovada, assim como a assinatura do contrato.  

Alunos novos: reforçamos que o período de adaptação ao transporte escolar: horários, normas, monitora, 

colegas também é necessário. Especialmente para alunos do Infantil, Infantil I e Infantil II, aconselhamos que a 

família, sempre que possível, traga e retire a criança no colégio.  

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

SP janeiro de 2017 
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EQUIPE MORUMBI SUL 

NOME ÁREA FONE E-MAIL 

Roseli Brito 
Direção Pedagógica 
Coordenação: 7º ano à 3ª série EM 

3594-0611 roselib@morumbisul.com.br 

M. Teresa Adachi Coordenação Geral 3594-0613 mteresa@morumbisul.com.br 

Tatiana Santana 
Coordenação de Educação Infantil e 1º ano 
Turmas: Infantil, Infantil I, Infantil II, Alfa e 1º ano 

3594-0612 tatianass@morumbisul.com.br 

Dora Malta Coordenação de Ensino Fundamental 
Turmas: 2º ao 6º ano 

3594-0610 dora@morumbisul.com.br 

Edicléa Paixão 
Coordenação de Berçário e Período 
Complementar 

3594-0616 
3594-0639 

edicleiavp@morumbisul.com.br 

Thais Borba Coordenação de Esportes e Educação Física 3594-0621 thaisb@morumbisul.com.br 

João Paulo Risoli Coordenação do Programa Bilíngue  3594-0622 joaopr@morumbisul.com.br 

Humberto Guireli Comunicação  3594-0618 humberto@morumbisul.com.br 

Christiane Aberisce Secretaria 
3594-0605 
3594-0607 
3594-0609 

christiane@morumbisul.com.br 

Janete Gomes 
Marcelo Sabóia 

Transporte escolar 
3594-0601 
3594-0631 

janetet@morumbisul.com.br 
marc@morumbisul.com.br 

Soraya Chuery Bazar e Papelaria, Cantina e Restaurante 
3594-0625 
3594-0626 

sorayac@morumbisul.com.br 

Fale Conosco faleconosco@morumbisul.com.br 

Ouvidoria ouvidoria@morumbisul.com.br 

 

Para facilitar a comunicação família-escola é importante: 

1 - Observar diariamente a agenda escolar (Infantil ao 9º ano). 

2 - Solicitar na secretaria login e senha do responsável para acesso à área restrita do site. 

3 - Cadastrar o e-mail na secretaria para baixar o APP no celular. 

4 - As reuniões de pais acontecerão no final de cada trimestre para entrega dos resultados. Sempre que 

necessário, a coordenação e/ou os professores convidarão a família para reunião individual. As famílias também 

poderão fazer o mesmo, sinalizando essa necessidade via agenda, telefone ou e-mail do coordenador.   

 


