Camaragibe, 08 de fevereiro de 2019.

Queridas famílias,

Sejam todas muito bem-vindas à EIA!
A Escola tem o prazer de recebê-las em clima de muita alegria para mais um ano letivo
repleto de aprendizagem, inovação, afetividade e parceria.
Na próxima semana, estamos dando início ao Integral Curricular e queremos lembrar que a
participação do(a) seu(sua) filho(a) nesses dias é muito importante. Nesses dias, a família deverá
optar em trazer o almoço do aluno para a Escola, levá-lo para almoçar ou, ainda, providenciar o
almoço que é vendido na Cantina Saboreia da Escola.
Informamos que não há horário de banho para os alunos devido à dinâmica das atividades
(do Infantil I ao 1º Ano). Contudo, é importante trazer muda de roupa no caso de necessitar de
uma troca em virtude de algum acontecimento.
Durante este mês de fevereiro, daremos oportunidade ao (à) aluno (a) experenciar as
modalidades oferecidas e, se for o caso, mudar de opção. Após esse prazo, só será permitida a
troca apenas no final de cada trimestre (maio, setembro).
No final desse período, a família deverá fazer a opção da modalidade esportiva de
interesse do(a) filho(a), através do preenchimento de uma ficha, que será enviada posteriormente
na agenda e que deverá ser entregue até o dia 08 de março.
Para os alunos do 1º Ano, essas atividades fazem parte do Currículo Escolar e são,
portanto, obrigatórias. A ausência do aluno nessas tardes compromete seu desempenho escolar,
acarretando prejuízo no seu processo avaliativo.
FARDAMENTO – HORÁRIO INTEGRAL
Para todas as modalidades esportivas é indispensável o uso do fardamento completo,
conforme indicação nas Normas Internas de cada sala, recebidas na matrícula.
Judô – O quimono com faixa branca (para os iniciantes) é vendido em qualquer loja e
também pode ser adquirido na Secretaria da Escola sob encomenda.

Dança Popular – O fardamento para essa modalidade é adquirido na Escola sob
encomenda. Até a entrega do mesmo, os alunos poderão usar o fardamento diário.
Balé – O fardamento para essa modalidade é adquirido na Escola sob encomenda. Até a
entrega os alunos poderão usar o fardamento diário. Ter o cabelo preso em “coque” é
indispensável para a prática dessa modalidade. Para os alunos do Infantil III e 1º Ano se faz
necessário o uso da sapatilha.
Atividades Corporais – O fardamento dessa modalidade é calça, bermuda ou short saia e
camisa da diária à venda na Escola e tênis/sandália franciscana.
Nesses dias, não será permitido quaisquer outras vestimentas que não sejam do
fardamento.
Desde já, estamos disponíveis para quaisquer outras informações.
Desejamos um ano letivo dinâmico de muitas realizações.

Ana Lúcia Mendonça
Coordenadora Pedagógica
(Educação Infantil e 1º Ano)

_

