
 
 

 

CAMPINAS, 04 DE DEZEMBRO DE 2017.  

 

Prezados Alunos, Pais e Responsáveis,  

Na busca incessante e contínua do melhoramento de nossa escola, para o ano de 2018, 
daremos mais alguns passos em direção à inovação de nossos processos e serviços. E, 
assim, temos a satisfação de anunciar algumas mudanças em nosso colégio.  

NOVO HORÁRIO DE AULAS 
FUNDAMENTAL II E E.MÉDIO 

2ª a 6ª feira  Fund II E.Médio 

7h15 1ª aula     

8h05 2ª aula     

8h55 3ª aula     

9h45 intervalo     

10h10 4ª aula     

11h 5ª aula     

11h50 6ª aula     

12h40 saída     

 
  

 

2ª feira  - TARDE  E.Médio   

13h45 7ª aula     

14h35 8ª aula     

15h25 intervalo     

15h40 9ª aula     

16h30 saída     
 

 

 

 

 

 

 
 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA -  9º ANO 
Considerando que, no SISTEMA ARI DE SÁ, o material didático do 9º ano está integrado ao Ensino 
Médio, esta série passará para a Coordenação do Prof. Fellipe Büll e seguirá todas as regras, 
procedimentos e orientações do próprio Ensino Médio.  
 
 
 

A equipe diretiva está segura de que são pequenas mudanças, mas que trarão muitos benefícios 
para todos os alunos e corpo docente.  
Aproveitamos para desejar à todas as famílias um Natal repleto de Paz e um Ano Novo de muitas 
alegrias e realizações. 
 

Atenciosamente, 

Ir. Maria Angela – Diretora Geral 

BENEFÍCIOS DESTAS MUDANÇAS PARA O ENSINO MÉDIO 

 Entrada um pouco mais tarde, quando o organismo do aluno está mais 
predisposto para a aprendizagem; 

 Maior aproveitamento das atividades, pela manhã, com a redução de 07 para 06 
aulas diárias – e o aluno passará a ter aulas na 2ª feira, no período da tarde; 

 Um intervalo mais longo para os alunos do Fundamental II e Ensino Médio, 
favorecendo o lanche, o descanso e a convivência. 

 
 

REGISTRO IMPORTANTE 

Esta mudança será possível pois, no Ensino Médio, Inglês 

passará a ter uma aula semanal, conforme proposta do SAS 

(Sistema de Ensino Ari de Sá) e Espanhol passará a ser 

disciplina opcional, num dia à tarde, em conformidade com o 

que propõe a Reforma do Ensino Médio, proposta pelo MEC 

(sem custo adicional  para o aluno).  

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

 

Manhã     das 7h45min às 12h   

Tarde       das 13h15min às 17h30min 
 

FUNDAMENTAL I 

Manhã     das 7h45min às 12h15min 

Tarde       das 13h15min às 17h45min 

 

 

Ano Letivo 

2018 


