Carta 012/2017

Salvador, 07 de fevereiro de 2017.

Aos Senhores Pais
de Alunos do 6o ao 8o ano do EF
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Horário final das aulas e autorização para saída de aluno(a).

Prezados Senhores:
Com satisfação, transmitimos-lhe as boas-vindas ao nosso Colégio. Desejamos compartilhar com os Senhores a
imensa alegria em receber os nossos educandos e desejar que o ano letivo transcorra na mais perfeita
harmonia.
Serve a presente para informar-lhes o horário do término das aulas e da realização de provas dos alunos do 6o
ao 8o ano do EF, assim distribuídos:
a) de segundas às sextas-feiras: das 7h às 12h20min, para os alunos do 6º ano;
b) de segundas às sextas-feiras: das 7h às 12h30min, para os alunos do 7º e 8o anos;
c) sextas-feiras: das 7h às 8h40min, avaliações, e em seguida, aulas;
Em face ao exposto, solicitamos aos Senhores a gentileza de assinarem e devolverem a autorização
abaixo, à Profª Adriana Lobão, Coordenadora de Disciplina, até o próximo dia 09 do corrente mês, caso
concordem com a saída do(a) aluno(a) por quem os Senhores forem responsáveis legais perante este
Colégio, sozinho(a), das dependências do Colégio, no final do período de aulas. A autorização será
concedida mediante uma carteira que será confeccionada pela secretaria, e que deverá ser apresentada
ao Porteiro do Colégio.
Esclarecemos-lhes que, em situações especiais e com o objetivo de facilitar a comunicação Família- Escola, os
Senhores poderão, através do acesso restrito, autorizar a saída do seu(sua) filho(a), do Colégio São Paulo.
Contando com a compreensão dos Senhores para o assunto, renovamos nossos votos de estima e
consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota S. Santos
Diretora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO AO COLÉGIO SÃO PAULO
Autorizo o(a) aluno(a) ___________________________________________________________, do ____ ano
do EF, turma ______, a sair sozinho(a) do recinto escolar, no final do período de aulas do ano letivo de 2017.
Salvador, _____de fevereiro de 2017.

_______________________________________
Assinatura do pai, mãe ou responsável legal

