
Dias 26/01/22 (quarta-feira)  
 Reunião com as turmas: 

Jardim e Pré - 09h 
1º ao 3º Ano - 10h 
4º e  5º Ano - 11h 

 

Dias 27/01/22 (quinta-feira)  
 Reunião com as turmas: 

6º e 7º Ano - 09h 
8º e  9º Ano - 10h 
Ensino Médio - 11h 

 

 

Cronograma – Final do ano            

  Financeiro 
 

        Lembramos que a mensalidade de Janeiro/2022  é a última parcela referente ao ano letivo de 
2021, portanto  deverá ser paga normalmente, inclusive para os alunos que não darão prosseguimento 
aos estudos no Colégio. 

 

Dados Bancários para os pagamentos realizados através de transferência: 
Banco Itaú - Ag. 0079 Cc 54023-3 

Enviar o comprovante via Whatsapp (11) 91070-2754. 
 

Agradecemos aos pais que já confirmaram a permanência do seu filho(a) em nosso Colégio, no ano 
letivo de 2022. Para o próximo ano novas mudanças e muitas expectativas, a fim de proporcionar 
diversos desafios na educação dos seus filhos(as), nossos alunos.   

 

         Período de Funcionamento da Secretaria no período de férias:            
                      
 
                                                                                             
 

Obs – Entre os dias 23/12 a 02/01/22 a secretaria não estará funcionando. Retornaremos com o atendimento 
no dia 03/01/2022. 

 

  Material Escolar  

  A lista de material escolar, para o próximo ano letivo estará disponível no site do Colégio: 

www.colegiosn.com.br ou na papelaria Bazarlandia (Avenida Nossa. Sra. do Loreto, 899) a partir do dia 
14/12/2021. 

 

  Material didático - Livros 
Os valores dos kits de livros para o ano letivo de 2022 foram enviados via Whatsapp em setembro/21. Caso ainda 
não tenha efetuado o pagamento, entre em contato com a secretaria do Colégio.  
Obs – O valor dos livros do Ensino Médio serão liberados em Janeiro. 
 

Reunião de Pais e Mestres  
Nos dias 26 e 27 de janeiro de 2022 haverá a Reunião de Pais e Mestres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ano letivo de 2022 - Previsão do Início das aulas:   
 

Jardim, Pré e 1º Ano - 31/01/2022 – 2ª feira-  Horário:  Manhã – 8h as 12h    Tarde – 13h30 as 17h30 
 

2° ao 5° Ano - 31/01/2022 – 2ª feira – Horário:   Tarde – 13h30 as 17h30                          
 

6° ao 9° Ano e 1º,2° e 3° Ensino Médio- 31/01/2022 – 2ª feira - Manhã – 7h30 as 12h20 
 

*Podendo haver alteração da data de início.  

O Colégio SN deseja a todos os pais, alunos e responsáveis, 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 

Horário de atendimento da secretaria: 
 

9h as 16h 


