São Paulo, 05 de dezembro de 2017.
Circular: Pais e alunos da Educação Infantil e dos Ensinos Fundamental e Médio
Assunto: Informações de final de ano

Prezados pais e alunos do CIL,

Na finalização de mais um ano letivo, somos gratos a todos que integram a grande família CIL. O
apoio e a confiança em nosso trabalho permitiram que a missão de “oferecer uma formação
cultural e intelectual de qualidade, disponibilizando recursos humanos e tecnológicos que
propiciem aos educandos o desenvolvimento de habilidades e competências acadêmicas,
pessoais e profissionais” pudesse ser concretizada com sucesso.
Renovando nosso compromisso de transparência, na prestação de serviços educacionais,
enviamos informações importantes para o final de 2017 e início de 2018.
1. Divulgação de boletins
• Boletins do 3º trimestre: 04/12/2017.
• Boletins finais: 13/12/2017.
2. Provas de recuperação
• No período de 05 a 11/12/2017, acontecerão as aulas de apoio e provas de recuperação
para os alunos que não atingiram a média 6,0 (seis), no 3º trimestre, nos diferentes
componentes curriculares, conforme calendário enviado pelas respectivas coordenadoras.
3. Horários de atendimento da secretaria e tesouraria
• Secretaria: das 7h15 às 17h, até o dia 20/12/2017, e, das 7h15 às 12h, no dia 21/12/2017.
• Tesouraria: das 7h15 às 15h, até o dia 20/12/2017, e, das 7h15 às 12h, no dia 21/12/2017.
• A partir do dia 22/12/2017, o colégio permanecerá fechado, retornando as atividades
administrativas, no dia 08/01/2018, no horário das 7h15h às 17h (Secretaria), e, das 7h15
às 15h, (Tesouraria).
4. Início do próximo ano letivo
• Ensinos Fundamental II e Médio: 29/01/2018
• Ensino Fundamental I (2os aos 5os anos): 30/01/2018
• 1os anos do Ensino Fundamental I: 31/01/2018
• Educação Infantil: 01/02/2018
• Período Extensivo: 30/01/2018
5. Organização das turmas
• Visando favorecer a convivência com a diversidade, a formação de novos vínculos afetivos
e aprofundar a integração, ao longo do período escolar, a organização das turmas para
2018 estará, unicamente, sob a responsabilidade das coordenadoras e do corpo docente.
6. Reuniões com pais
• 2os anos do Ensino Fundamental I: 29/01/2018, às 8h.
• 1os anos do Ensino Fundamental I: 30/01/2018, às 19h.
• Educação Infantil: 31/01/2018, às 19h.
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3os, 4os e 5os anos do Ensino Fundamental I: 03/02/2018, às 8h.
6os anos do Ensino Fundamental II: 03/03/2018, às 7h30.
7os anos do Ensino Fundamental II: 03/03/2018, às 9h.
8os anos do Ensino Fundamental II: 03/03/2018, às 10h30.
9os anos do Ensino Fundamental II: 10/03/2018, às 7h30.
1as séries do Ensino Médio: 10/03/2018, às 9h.
2as e 3as séries do Ensino Médio: 10/03/2018, às 10h30.

7. Horário das aulas
• Educação Infantil e 1os anos, período matutino: início às 7h20 e término às 11h50.
• Educação Infantil e 1os anos, período vespertino: início às 13h15 e término às 17h45.
• Período Extensivo: início às 11h50 e término às 17h45.
• Ensino Fundamental I (2os aos 5os anos): início às 7h10 e término às 12h.
• Ensino Fundamental II (6os e 7os anos):
o início às 13h e término às 17h50 (às segundas, terças, quartas e sextas-feiras).
o início às 13h e término às 18h35 (às quintas-feiras).
• Ensino Fundamental II (8os anos):
o início às 13h e término às 17h50 (às terças, quartas, quintas e sextas-feiras).
o início às 13h e término às 18h35 (às segundas-feiras).
os
• 9 anos do Ensino Fundamental II:
o início às 13h e término às 18h45 (de segundas às sextas-feiras).
• 1as às 3as séries do Ensino Médio:
o início às 13h e término às 18h45 (segundas, quartas e sextas-feiras).
o início às 9h45 e término às 18h45 (terças e quintas-feiras).
8. Uniforme escolar
• O uso do uniforme escolar é obrigatório, sempre que o aluno adentrar o colégio.
• Como calçados, serão considerados apenas tênis, preferencialmente, em cores neutras.
9. Material escolar
• Os livros e materiais escolares são de uso individual e obrigatório.
• Ressaltamos a importância de estarem disponíveis para o aluno utilizá-los, no início das
aulas.
• Todas as listas de livros e materiais encontram-se no site do colégio e podem ser
adquiridos em livrarias e papelarias de sua preferência.
• A papelaria Nipon Digital dará continuidade ao atendimento em sua loja virtual www.cil.listasescolaresonline.com.br
• As livrarias Art Shop e Saraiva prestam atendimento somente em suas lojas virtuais, nos
endereços abaixo, entregando as encomendas aos alunos, no início do ano letivo.
o Art Shop Livraria - www.artshop.net.br
o Saraiva – www.saraiva.com.br/colegiocil
o Moderna – www.modernacompartilha.com.br
10. Achados e perdidos
• Chamamos a atenção para a grande quantidade de peças do vestuário e outros pertences,
que se encontram nos “Achados e Perdidos”, junto à recepção do Colégio, e que podem
ser retirados por pais e alunos, até o dia 20/12/2017. Após esta data, estes materiais serão
doados a instituições sociais.
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É com grande satisfação que, em nome da ACBS, mantenedora do CIL, compartilhamos algumas
conquistas deste ano, ressaltando que, entre elas, encontram-se sugestões e contribuições de
muitos pais.
Segurança
• Contratação da empresa Monteiro, ampliando o quadro de seguranças em todos os
portões do colégio.
Nova portaria
• Buscando oferecer benfeitorias para melhor acolhê-los, iniciamos as obras de
reestruturação do portão de acesso ao colégio, pela rua Manoel de Souza (portão amarelo
e pátio das catracas).
Modernização no piso verde
• Substituições das lousas e dos microscópios e instalação de TVs de alta definição, nos
laboratórios de Biologia, Química, Física e Ciências Humanas.
Ginásio poliesportivo
• Foram adesivadas as cabines de som e de esportes e instalados espelhos para as aulas
de ginástica, no mezanino do ginásio.
Da mesma forma, anunciamos avanços a serem implantados a partir do próximo ano letivo,
visando à melhoria da qualidade dos serviços educacionais e administrativos prestados.
Semestralidade
• Divisão do ano letivo em semestres, enriquecendo o processo de aprendizagem e sua
consequente avaliação.
Ampliação curricular do 9º ano do Ensino Fundamental II
• Introdução de quatro aulas semanais, sendo uma de Técnicas de Redação, uma de
Ciências, uma de História e uma de Geografia.
Período Extensivo
• Participação de crianças da Educação Infantil, 1 os e 2os anos, matriculadas no período
matutino, e que desejam permanecer no colégio, no período vespertino.
Acessibilidade
• Continuidade das obras para a instalação de elevador, no prédio de salas de aulas, com
sua conclusão prevista para o final do primeiro semestre de 2018.
Desejamos a todos um abençoado Natal, boas comemorações de Ano Novo e um ótimo período
de férias escolares.

Cordialmente,
Direção e Equipe Pedagógica
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