COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Circular nº 01/2022
Lagarto (SE), 25 de janeiro de 2022.
Do Colégio Nossa Senhora da Piedade
Aos Senhores pais, mães e/ou responsáveis.
Assunto: Boas Vindas / Programação Mensal/Comunicados
Srs. Pais, Mães e/ou Responsáveis, PAZ E BEM!
Iniciamos o ano letivo de 2022! Ano de festa para nossa escola, que celebra seus 75 anos de existência, de uma
educação pautada nos valores e nos princípios da paz e do bem. Feliz retorno aos que aqui já estavam e boas-vindas aos
nossos novos alunos! Sintam-se “esperados e carinhosamente acolhidos” famílias e educandos, para juntos,
continuarmos construindo história nesse chão do “Colégio das nossas vidas”. Obrigada família por nos escolher e
confiar à educação dos vossos filhos.
Preparamos às vivências para este ano, imbuídos de esperanças em acertos e aprendizados que refletem na
melhoria constante do serviço que oferecemos. Um novo ano acadêmico nos espera! Coloquemos toda nossa motivação
e empenho nos cuidados pessoais, na observância das regras estabelecidas para que tudo transcorra na paz e no bem, na
busca da formação humano-cristã, bem como, os cuidados com a saúde física e emocional dos nossos alunos. Ao longo
do ano, esperamos encontrar-nos mensalmente com cada família, através destas “Circulares” escritas, de maneira a
partilhar a vida escolar. Sigamos juntos!
DETALHES ORGANIZACIONAIS:
 Aqueles que deixaram pendências na secretaria (transferência, fotos, material escolar, etc.), como também, aqueles
que não receberam o carnê de pagamento, compareçam à secretaria do colégio;
 Atenção à pontualidade dos horários de início e término das aulas por etapa:
Educação Infantil - 7:30 às 11:30 (matutino) – 13:15 às 17:15 (vespertino);
Ensino Fundamental (1ºAno ao 9 Ano) - 7:15 às 11:45 (matutino) – 13:00 às 17:30 (vespertino);
Obs.: A pontualidade na entrada e saída é fundamental para os cuidados e evita aglomerações.
 ATENÇÃO para às cores dos sapatos e tênis, assim como, o comprimento das saias com o uso de short por baixo.
(contamos com a colaboração de todos na observância desses detalhes).
 Atenção a máscaras e álcool gel que continuam sendo indispensáveis para a proteção individual;
 Aproveitamos para apresentar Naiane Libório, como coordenadora do Ensino Fundamental I matutino, que assume
essa missão junto com Maisa Fontes, coordenadora do Ensino Fundamental I vespertino;
 Os dias de atendimento da Psicóloga Escolar são as terças-feiras e quintas-feiras (matutino e vespertino);
 Estão abertas às matrículas para as atividades complementares que iniciarão em fevereiro. A participação nessas
atividades depende da adesão feita à parte.
Jiu- Jitsu: Terça e Quinta-feira (Fund. I e Fund. II);
Ballet: Segunda e Quarta-feira (a partir de 03 anos);
Robótica: Segunda e Quarta-feira (Fund. I) / Terça e Quinta-feira (Fund. II);
Música: Quarta e Sexta-feira (Fund. I e Fund. II);
Procurar a secretaria para maiores informações sobre horários e valores, através do Tel: (79) 9 9632-7681.
AGENDA MENSAL / Fevereiro
Dia 23/02 - Abertura das comemorações dos 75 anos do CNSP - Missa no Santuário Mariano Nossa Senhora
da Piedade às 19h.
Toda a família é convidada a participar.
Dia 25/02 - Carnaval CNSP / Atividade interna. Os alunos poderão vir para a escola fantasiados.
Quanto ao CARNAVALCNSP, estamos nos organizando para vivenciarmos essa data comemorativa de maneira
a manter os cuidados e não perder de vista as riquezas da nossa cultura, teremos programação interna para os alunos.
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.
Que nosso Bom Deus lhes abençoe e guarde.
Afetuoso e fraternal abraço.
Ir. Leidiana B. de Lima
Diretora

