INSTITUTO PRESBITERIANO DE EDUCAÇÃO
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA O ANO LETIVO DE 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO

Senhores pais ou responsáveis,
Repassamos abaixo informações importantes para o bom andamento e organização do ano letivo de 2018.
QUANTO AO INÍCIO DO ANO LETIVO
•
•

19/01/18 - Entrega de materiais.
Horário:
✓ 7h30min. às 11h30min. para o turno matutino.
✓ 13h30min. às 17h30min. para o turno vespertino.

•

22/01/18 - Início das aulas.
✓ 7h15min. para o turno matutino e 13h15min. para o turno vespertino.

•

22/01/18 - Início das aulas do ENSINO INTEGRAL – 1º ao 5º ano.

•

29/01/18 - Início das aulas do ENSINO INTEGRAL – Ed. Infantil.
INÍCIO DAS AULAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

o Infantil 2 e 3 anos - Dia 22/01/2018 (Horário de adaptação na primeira semana)
o Infantil 4 e 5 anos - Dia 23/01/2018
QUANTO AO HORÁRIO DAS AULAS
•
•
•

TURNO MATUTINO – 7h15min. às 11h50min.
TURNO VESPERTINO – 13h15min. às 17h45min.
PERÍODO INTEGRAL – 11h 50 às 17h45min.
QUANTO A CARACTERIZAÇÃO DO UNIFORME

➢
•
•
•
•
•

EDUCAÇÃO INFANTIL
Camiseta ou bata branca com vivo azul royal;
Calça legging, short-saia ou bermuda azul royal com o logotipo do IPE;
Vestido em malha com o logotipo do IPE. (exclusivo para a Educação Infantil);
Blusa de frio azul marinho com o logotipo do IPE;
Tênis ou sandália de amarrar.

➢ ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO
•
•
•
•

Camiseta com recorte azul marinho e filete amarelo ou bata branca com vivo azul Royal;
Calça legging, short-saia, bermuda, ou calça azul marinho com o logotipo do IPE;
Blusa de frio azul marinho com o logotipo do IPE;
Tênis ou sandália de amarrar.

Somos gratos a Deus pela vida de nossos estudantes e esperamos ser bênção na vida de cada um e de todas
as famílias que compõem a comunidade Ipeana, oferecendo-lhes uma formação de excelência, fundamentada
nos princípios e valores cristãos.
Tânia Calazans da Silva
Diretora Geral

