
 
 

1- Expediente na recepção do colégio: 
 A partir de 07/01/2019, das 7h30min às 17h30min. 

2- Lista de material da Educação Infantil ao Ensino Médio: 
 Disponível no site do colégio a partir de 10/12/2018 

3- Entrega de materiais da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Fundamental I: 
 31/01/2019 – Entrega de materiais dos alunos do 1º ano – Fundamental I – na entrada dos chalés, no 

período em que o aluno tiver matriculado. 
 01/02/2019 – Entrega de matérias dos alunos do Minimaternal ao Infantil II – na entrada dos chalés da 

Educação Infantil, no período em que o aluno estiver matriculado. 
4-    VENDA DE UNIFORME: 

    De 10/01 a 15/02 – 7h30min às 17h30min 
De acordo com o regulamento escolar, o aluno que não estiver uniformizado, desde o primeiro dia não 
poderá frequentar as aulas. 

5-   UMES/ PASSE ESCOLAR: 
A solicitação deste benefício deverá ser realizada via internet diretamente no site da SPTrans a partir de 
15/01/2019. 
 

 
              31/01/2019- Início das aulas para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio 
Fevereiro:  
04/02   04/02/2019 - Início das aulas para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I  
              06/02/2019- Início das aulas para os alunos antigos do Maternal ao Infantil II no horário normal de 
aula. 
 07/02/2019- Início das aulas para os alunos novos do Minimaternal ao Infantil II, conforme circular. 

Reuniões:  
02/02/2019 - Reunião de pais dos alunos do Minimaternal ao 1º ano do Ensino Fundamental (Horário 
será enviado posteriormente). 

 20/02/2019 - Reunião de pais dos alunos do 6º ao 9º ano do Ens.Fund.II, às 20h. 
 23/02/2019 - Reunião de pais dos alunos do 2º ano do Ens.Fund.I, às 11h 
 23/02/2019 – Reunião de pais dos alunos do 3º ano do Ens.Fund.I, às 9h45min 
 23/02/2019 – Reunião de pais dos alunos do 4º e 5º ano do Ens.Fund.I, às  8h 
 27/02/2019 -  Reunião de pais dos alunos do Ensino Médio, às 20h 
 Observação: Reuniões – Entrada Rua Américo Vespucci, 949 – Vila Prudente. 

Obs.: O calendário do ano letivo de 2019 será divulgado em nosso site www.civitatis.com.br  em fevereiro de 
2019. 

    Aulas Extracurriculares: 

 Projeto Cineação – Oficina de produção audiovisual  
 GR (Ginástica Rítmica) 
 Futsal 
 Handebol 
 Voleibol 
 Natação 
 SuperCérebro  
 Inglês (CCAA)  
 Violão  

Cursos específicos para Educação Infantil e Ensino Fundamental I - FORME 

  

   

Comunicado - 01/2019 

 Recreação 
 Psicomotricidade 
 Aula Historiada 
 Iniciação esportiva 
 Resgatando brincadeiras 
 Oficina de artes 
 Ritmos 
 Circo 
 Treinamento funcional.                                                                                      
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INÍCIO DAS AULAS: 
Janeiro: 
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http://www.civitatis.com.br/

