
 

  

TURMAS 2018 E ORIENTAÇÕES PARA O INÍCIO DAS AULAS 

6º ao 8º ano 

Caros pais, 

Estão disponíveis as listas das turmas de 2018. Para consultá-las basta entrar na área restrita, 

no site da Santi, no item compartilhamento de arquivos. 

  

Para conhecer a equipe Santi, clique aqui. 

  

1° DIA DE AULA: 

Os alunos do Ensino Fundamental 2 serão recepcionados na quadra, para melhor 

organização da entrada neste dia. Depois da abertura com a equipe pedagógica, serão 
encaminhados às salas de aula com os professores. 

Todos deverão trazer apenas os materiais das aulas do dia e o estojo. Para acessar o horário 

de aulas por turma consulte o site da Santi, no link secretaria/horários. 

A lista com o número do armário de cada aluno ficará disponível para consulta no 1° andar. 

  

AOS PAIS DO 6° ANO: 

·         A Guta, orientadora educacional do Ensino Fundamental 2, cuidará do início e 

orientações diretamente aos alunos em relação às novidades do segmento, incluindo o 

uso dos armários no 1° dia de aula. Qualquer dúvida, ela estará disponível às famílias 

por telefone. 

·         A entrada e saída acontecem pelo portão do pátio central, que abre às 7h. Leiam 

junto com seus filhos as normas da escola no site da Santi, para conhecer as regras 

de atraso no Ensino Fundamental 2 e outras mudanças em relação ao cotidiano neste 
segmento. 

·         O recreio do 6° ano é das 10h às 10h30. Os alunos podem trazer o lanche de 

casa ou utilizar a cantina. 

·         Lembramos que no 1° semestre, as turmas do 6° ano saem às 13h todos os dias, 

pois terão o curso de iniciação ao segmento. A partir de agosto, passam a sair às 13h 

quatro vezes por semana e às 12h10 uma vez por semana, como as demais turmas. 

·         Caso o aluno não possa sair da escola desacompanhado na hora da saída, 

é necessário preencher a ficha de autorização de saída na área restrita do site. 

https://www.escolasanti.com.br/
https://www.escolasanti.com.br/content.php?Categ=2&contentID=40
https://www.escolasanti.com.br/content.php?Categ=2&contentID=54


·         Orientações de uso do Espaço Conexão serão dadas aos alunos. O Espaço 

funciona das 13h às 17h30 e as inscrições para os cursos já estão disponíveis pelo site. 

Outras orientações encontram-se nas normas da escola, disponíveis no site. 

  

Desejamos a todos boas vindas e um ótimo início de ano letivo. 

  

Atenciosamente, 

 


