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São Paulo, 18 janeiro de 2023.

Circular no 01/2023.

Ref.: Boas-vindas para o ano letivo 2023 e cofnunicados.

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis,

Estamos para ¡niciar um novo ano letivo, repleto de novos desafios e bênçãos.

Acolhemos com carinho cada educando e família que está conosco nesta trajetória e desejamos um novo ano de muita

paz, para vivermos o cuidado educativo.

Desejamos a cada família que conosco partilha o dom precioso de seus filhos e filhas, um ano repleto de bênçãos e muito

trabalho em prol daqueles que Deus nos confia para colatiorar no seu prqeto de amor e salvaçã0.

Partilhamos algumas informaçöes para juntos adentrarmos na dinâmica de um novo ano de graça e de muitos encontros

e cuidados.

1. EQUIPE: DIREçÃO, COORDENAçÄo PEDAGÓCICA-EOUCACIONAL e PASTORAL.
*Direção: lr. Kelly Pereira Primo - direcao@saoiosevm.ors.br

* Coordenaçäo Pedagógica e Educacional:
. Ed. lnfantil e EFAI (10 ao 50 ano) Suzanete Uihara - pedaooqicol@saoiosevm.orq.br

. Fundamental (60 ao 9o ano) Elisangela Ariane Viegas - pedagoqico3@saoiosevm.orq.br

o Ensino Médio (1a a 3a série) Bruna Ekstein - pedaqoqico2@saoiosevm.oro.br

. Curso Livre lntegral - Elisangela Ariane Viegas - pedaqoqico3@saoiosevm.orq.br

Suzanete U i hara - pedaooqico 1 @saoiosevm.orq. br

*Pastoral Escolar: José Ricardo Baptista - pastoral@ifsi.orq.br

2. REUNñO DE PAIS. IN|C|AI

3. HORARIO DE AULAS 2023

Ë

Etapa Data, Horário Entradä

Educaçäo lnfantil Portão D

Ensino Fundamental- anos iniciais

24 de janeiro 19h às 20h

Ensino Fundamental - anos finais 09 de fevereiro 19h às 20h Portão D

Ensino Médio e Curso Livre lntegral 10 de fevereiro 19h às 20h Portão D

Período 6. ¡1¡¡¡nhä

Etapa Ano Horário de entrada Horário de saída

Educação lnfantil
Maternal ll, Maternal lll,

lnfantillelnfantilll
6h50min 1 t h20min

6h50min 1 2h 1 OminEnsino Fundamental 1o ao 9o ano

6h50min

13h (4 dias da semana)

12h10 (um dia da semana, a

definir no inicio do ano letivo)
Ensino Médio 1' a 3' série

Período da tarde
Etapa Ano Horário de entrada Horário de saída

Educação lnfantil
Maternal ll, Maternal lll,

lnfantillelnfantilll
13h1Omin 17h40min

18h30minEnsino Fundamental 1o ao 8o ano 1 3h 1 Omin



Todo os cursos:

Ð'ia 23lM /12A23 (2a feira)

Atenção aos horários de entrada para o 10 Dia
Período da Manhä Horário Entrada Saída

Ensino Fundamental (60 ao 9o ano) e Ensino Médio 7h Portão D Portão D
Educacão lnfantile Ensino Fundamental(10 ao 20 ano) th Portão G Portão G

Ensino Fundamental (30 ao 5o ano) 8h Poftäo D Portão B

Período da Tarde Horário Entrada Saída
Ensino Fundamental (60 ao 80 ano) 13h10 Portão B Portão D

Ensino Fundamental (30 ao 5o ano) 14h Portão B Portão B
Educacão lnfantil e Ensino Fundamental (10 ao 2o ano) 14h Portão G Portão G

4. INÍCIO DAS AULAS

5. ENTREGA MATERIAL: MODERNA, GEEKIE ONE e VIA MAKER. Robótica

0s matérias didáticos e equipamentos estäo disponíveis para a retira na escola a partir do dia 17 de janeiro das 8h às 18h

na Portaria A.

Pedimos atenção com as orientaçÕes abaixo.

MODERNA COMPARTILHA - As famílias que fizeram a comprar até o dia 17 de janeiro12023,kitestá disponível para a
retirada na Escola, Necessário a apresentar o recibo de pagamento.

ATENÇÃO: Os que fizeram a compra depois desta data os kits não estão disponíveis, assim que os mesmos chegarem na
Escola faremos a comunicaçã0.

VIA MAKER - Robótica Educacional - Serão entregues diretamente aos alunos que adquiriram na primeira semana de
aula, conforme relatório de venda enviado pela empresa.

GEEKIE ONE - 0 Chromebook deve ser retirado na Portaria A, pelo responsável financeiro com o voucher (assinar o
contrato de responsabilidade e guarda do equipamento).

6.oUTRAS TNFoRMAçÖES

a. Manual lnformativo: o Manual lnformativo, disponível no Portal Acadêmico, fornece as informações relativas ao
funcionamento da Escola e uma síntese do Regimento Escolar. Deve ser frequentemente consultado e será um norteador do
trabalho da Escola durante todo o ano letivo.

b. Calendário Escolar 2023: Disponibilizamos ao final do Manual lnformativo o calendário escolar com as principais datas do ano
para que educandos e famílias possam organizar sua agenda e acompanhar as atividades previstas para o ano letivo.

c. Portal Acadêmico: Acessando o Portal pais e alunos poderäo visualizar informaçoes sobre a vida acadêmica, tornando-se
importante o acesso regular a essas informações a partir do site www.portalifsi.orq.br, ou do Aplicativo IFSJ EduConnect,
onde é possível realizar consulta de notas, relatório de desempenho do aluno, fìnanceiro, avisos e comunicação entre escola-
família, mediante login e senha, fornecidos pela Escola. INFORMAÇOES: entrar em contato com a secretaria da Escola.

A mente,

Kelly
Di

Primo, FSJ


