
Estimados Pais/Responsáveis!

Informamos que, nos dias em que ocorrerão jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Colégio Dom Feliciano

funcionará normalmente. Abaixo, em itens, seguem informações importantes:

● Com relação aos jogos da Seleção: Durante o horário dos jogos, os alunos poderão assistir às partidas,

no Colégio, em espaços coletivos. Antes e após o horário do jogo, seguirão em atividades escolares

normalmente. Caso algum estudante desejar seguir com aula, e não assistir ao jogo, poderá fazê-lo

normalmente. Professores e funcionários estarão à disposição da Comunidade Escolar em suas

atividades letivas ou setoriais.

● Com relação às provas previstas para os dias de jogos da Seleção Brasileira: as avaliações foram

organizadas para não coincidir com o horário de jogo. Portanto, é fundamental que o estudante esteja

no Colégio nos períodos anteriores ao jogo, quando a partida ocorrer às 16h; e posteriores ao jogo,

quando a partida ocorrer às 13h. Não serão aceitas justificativas de ausência relacionadas aos jogos.

● Com relação aos horários: A depender do horário do jogo, será aplicada a seguinte organização:

○ Quando o jogo ocorrer às 13h: a entrada dos estudantes no Colégio se dará normalmente no

início do turno da tarde.

■ Quem for assistir aos jogos deverá ir diretamente ao espaço coletivo que será

informado pelo professor titular/responsável.

■ Quem for seguir em aula deverá ir à sala de aula.

■ Quem for assistir ao jogo em casa deverá retornar ao Colégio ao final da partida, pois

as avaliações previstas para o dia ocorrerão na sequência dos jogos.

○ Quando o jogo ocorrer às 16h: a entrada dos estudantes no Colégio se dará normalmente no

início do turno da tarde.

■ Quem for assistir aos jogos será liberado para ir ao espaço coletivo exclusivamente na

hora do jogo.

■ Quem for seguir em aula deverá continuar na sala de aula.

■ Quem for assistir ao jogo em casa poderá sair antecipadamente, mediante solicitação,

conforme o item a continuação.

● Com relação às saídas antecipadas: As famílias que desejarem buscar seus filhos antecipadamente,

precisam fazer a solicitação por e-mail, para a Coordenação de Etapa, se possível, com 24h de

antecedência, para facilitar a saída. A saída dos estudantes estará permitida somente via autorização

dos pais/responsáveis. A saída antecipada ocorrerá pelo Acesso 5.

� Coordenação Ed. Infantil – Noemi Cima (noemi.cima@colegiodomfeliciano.com.br)

� Coordenação do 1º ao 5º ano – Andreza Lorenski Ferreira (andreza@colegiodomfeliciano.com.br)

� Coordenação do 6º e 7º ano – Wanise Pereira Costa Neves (wanise@colegiodomfeliciano.com.br)

� Coordenação do 8º ano ao Ensino Médio – Silvana Marcelo Splett (silvana@colegiodomfeliciano.com.br)

Observação: Os estudantes poderão comparecer às aulas, exclusivamente nos dias de jogos da Seleção,

vestindo a camiseta do Brasil.

Em caso de dúvida, a Coordenação de Etapa está à disposição.

Atenciosamente,

Ir. Jane Segaspini

Diretora
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