
 

 
 

 

Boa Vista, 04 de fevereiro de 2020. 

 

          Prezados pais e/ou responsáveis, 

 

 

Queremos dar as boas-vindas a todos para o início de mais um ano letivo.  

Que este seja um ano onde todos alcancem os objetivos propostos e tirem pleno proveito deste 

maravilhoso processo de aprendizagem! 

 

Seguem abaixo algumas informações e datas importantes: 

 

 AGENDA DIGITAL: A Agenda Digital tem por objetivo otimizar a comunicação entre os pais e 

a escola, e é uma solução de comunicação simples e segura desenvolvida especialmente para 

instituições de ensino com o objetivo principal de conectar alunos, pais e colaboradores através 

de smartphones. Através da ferramenta, a instituição é capaz de compartilhar 

comunicados, convites para eventos e reuniões, lembretes em tempo real. 

 

Seguem as orientações para instalação e uso. Faz-se necessário que o telefone celular esteja 

atualizado. Caso tenham mudado de número, pedimos que entre em contato na secretaria 

administrativa da escola (Tesouraria) para repassar o novo número. Vocês também podem 

fazer o mesmo caso tenham algum problema na instalação e uso do aplicativo. PEDIMOS QUE  

ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO APLICATIVO CLIPESCOLA: 

A ferramenta Clipescola é uma agenda digital, que funciona em tablets e smartphones. Para 

fazer o download do aplicativo, abra a Playstore (Android) ou App store (iOS) , procure pelo 

ícone (Clipescola). Instale, e após abrir o aplicativo, será solicitado o número de telefone ou 

e-mail, previamente informado e validado pela Escola. Será mostrada uma tela onde é possível 

escolher os dependentes cadastrados. Na tela principal observamos os módulos do aplicativo.  

Abaixo uma breve explicação de cada módulo e seu funcionamento:                                                                       

                                                       
 

- Clips: É o módulo por onde a Escola irá se comunicar com os pais. Nele é possível receber 

recados, circulares, documentos, vídeos e diversos outros tipos de arquivos. 

- Agenda de Recados: Módulo que possibilita a comunicação do responsável diretamente com 

a escola. Por aqui, será possível enviar mensagens à Coordenação, Orientação Pedagógica, 

Secretaria, Atividades Extracurriculares e Financeira. 

- Calendário: Por aqui, é possível verificar os eventos cadastrados pela escola, tais como: 

datas de avaliações, reuniões, datas comemorativas, etc. 

 

INICIAREMOS O USO DA AGENDA DIGITAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO. A AGENDA FÍSICA SERÁ 

ENTREGUE AOS ALUNOS DO MATERNAL AO 6º ANO,  LOGO APÓS O CARNAVAL. TODOS 

BAIXEM O APLICATIVO ATÉ SEXTA, 07 DE FEVEREIRO, PARA DARMOS INÍCIO AO USO DO 



ESTOU CHEGANDO, aplicativo usado na saída dos alunos com o objetivo de agilizar o fluxo de 

saída dosa mesmos. 

 

 ENTREGA DOS LIVROS: Informamos que iniciaremos o uso do Volume 1 (livros do 1º 

bimestre) na segunda-feira, 10 de fevereiro. Para tanto, solicitamos que peguem os livros na 

Biblioteca localizada no 1º Piso,  e o entregue devidamente preenchido com os dados de 

seu/sua filho/a à professora da turma. Caso haja impossibilidade de comparecimento e o 

Volume 1 já esteja quitado, favor autorizar a entrega do mesmo preenchendo a autorização que 

segue como anexo que faremos a entrega diretamente para o aluno. 

 

IMPORTANTE! 

 

 Lembramos que, por se tratar do 1º bimestre NEM TODOS OS ALUNOS 

RECEBERÃO O LIVRO INTEGRADO, pois os pedidos são realizados em datas especificadas 

pela Distribuidora Positivo devido ao grande volume de pedidos em datas diferenciadas por 

parte de todas as escolas no Brasil. 

 RECEBERÃO O VOLUME 1 AGORA AQUELES ALUNOS QUE PAGARAM OS LIVROS 

ATÉ A 05 DE JANEIRO. Os demais receberão a medida que os pedidos foram chegando, ou 

seja, a cada semana.   

 Para que não ocorra prejuízo nas atividades, tiraremos cópias das atividades 

realizadas a cada semana a chegada dos livros. 

 

 

 REUNIÃO DE PAIS:  a Reunião Geral de Pais que se realizará nos dias abaixo listados, 

conforme a turma do aluno. Nela estaremos apresentando nossa proposta pedagógica, normas 

de funcionamento e projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano. Todas as reuniões 

ocorrerão às 19h, no pátio de entrada de nossa escola e terão duração média de 1h30min a 2h.  

As reuniões da Educação Infantil e 1º Ano já foram realizadas na semana passada.  

 

DATA TURMAS 

05 de fevereiro 2º AO 5º ANO 

06 de fevereiro 6º ANO A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

        Desde já agradecemos a atenção e apoio e colocamo-nos a disposição para maiores 

esclarecimentos. 

Atenciosamente. 

 

 

Susanmara Valle  

Diretora Pedagógica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSINAR E ENTREGAR NA TESOURARIA QUANDO FOR RETIRAR OS LIVROS/VOLUME 1 

(SÔNIA/KÊNIA/SUZANA) 

 

Observação: Caso haja impossibilidade de comparecimento e o Volume 1 já esteja quitado, 

favor autorizar a entrega do mesmo preenchendo a autorização a seguir. 

 

Boa Vista, ____ de ______________ de 2020. 

Assunto: Entrega dos livros do 1º bimestre – Volume 01 

 

Eu_________________________________________________________ autorizo meu (minha) filho 

(a) ________________________________________________ do ___________ (turma) a retirar a 

apostila na Tesouraria da Escola. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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