
 

 
 

 
 
 

São Paulo, outubro de 2017. 
 

Prezados Responsáveis e Alunos. 
 
 

É com satisfação que aguardamos vocês em 2018.   
 

O início do ano letivo será no dia 29 de janeiro, segunda-feira, para os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e 
Médio e no dia 30, terça-feira, para os da Educação Infantil. 
 

A constituição das turmas será por idade, de acordo com a Deliberação CEE 73/2008. Caso haja indicação do Conselho de 
Classe, o aluno será remanejado para outra turma, para seu melhor aproveitamento. As listas serão afixadas no dia 24 de 
janeiro, 4ª feira, das 11h00 às 15h00, no corredor central com as Atendentes Educacionais. Não serão aceitos pedidos de 
transferência de classe. 
 
 

Haverá reuniões de apresentação de Professores e Pais nas seguintes datas: 
 

- dia 29 de janeiro, segunda-feira: 

 Educação Infantil, às 10h30 para o Período Integral e às 12h00 para o Regular;  
 
 
 

- dia 03 de fevereiro, sábado: 

 Ensino Fundamental II, às 8h30, para o período Regular e às 10h00 para o Integral; 

 Ensino Médio, das 9h30 às 10h30; 

 Ensino Fundamental I, às 10h30, para o período Regular e às 11h45 para o Integral. 
 
 
 

Na ocasião, as indicações dos locais de reunião estarão na recepção da escola. 
 

Os materiais dos alunos, do Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, devidamente identificados e conforme lista, 
deverão ser entregues no 2º dia de aula, conforme especificações constantes no verso da lista de materiais.  

 
 

Não é permitido ao aluno trazer ao Liceu Pasteur materiais ou objetos estranhos à vida escolar e utilizar celular durante as 
aulas, bem como outros aparelhos eletrônicos não autorizados pelo professor. 

 

 

Cada aluno deve trazer apenas o necessário aos trabalhos do dia. Se precisar, eventualmente, afastar-se de seu material, 
deverá deixá-lo, unicamente, na sala destinada a esse fim (sala de “guarda volumes e de perdidos e achados”) e não nos 
corredores ou no pátio. 
 

Orientações: 
 

Educação  

Infantil 

Horário: - Período Regular: 13h00 às 17h40 . 
   - Período Integral: das 8h às 17h40, com entrada opcional a partir das 07h30. 

 

Local da entrada: - os alunos do Período Integral entrarão pela Portaria Central (Mairinque), 
                                -  os alunos do Período Regular entrarão pelo Parque. 
Somente no primeiro dia de aula, os pais de novos alunos, se desejarem, poderão acompanhá-los até a 
sala de aula indicada. 
 

Período de adaptação: na primeira semana de aula, caso solicitem, os responsáveis poderão permanecer 
na recepção da escola. 
 

Local de saída: às 17h40, os alunos do Maternal I e II  e Jardim I aguardarão os pais no refeitório infantil;  
os do Jardim II, no refeitório principal. Dependendo do número de alunos, poderá haver alteração do 
local, que será comunicado antecipadamente. 
 

 Os responsáveis poderão entrar pelo portão da Rua Dr. Diogo de Faria a partir das 17h35, utilizando o 
cartão de identificação de responsável, oferecido pelo Liceu, por questão de segurança. 

 

Os alunos da Educação Infantil serão encaminhados aos seus responsáveis, pelos funcionários do Liceu, à 
área do embarque e desembarque, quando o veículo estiver em frente ao portão. A colocação das 
crianças dentro dos carros ou nas cadeirinhas com os seus materiais, será de responsabilidade dos pais.  
 

 

 
 
 
 
 

L I C E U  P A S T E U R  
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo 
     

Educação Básica 

Média, Fundamental e Infantil 

Continua no verso 



 
 

Ensino  

Fundamental I 

(1º ao 5º ano) 

 

Horário: - Período Regular: 13h00 às 17h40 
      - Período Integral: das 8h às 17h40, com entrada opcional a partir das 07h30. 
 

Local da entrada:  
- Período Regular: 1º ano – entrada pelo Portão da Mairinque. 
                               Do 2º ao 5º ano, os alunos entrarão, unicamente, pelo PORTÃO da Rua Dr. Diogo de 
Faria e ficarão nos lugares indicados, no pátio coberto, sob orientação dos Atendentes Educacionais até a 
chegada dos Professores. 
- Período Integral: Os alunos entrarão pela Portaria Central (Mairinque) e serão encaminhados para a sala 

específica. 
Somente no primeiro dia de aula, os pais de novos alunos, se desejarem, poderão acompanhá-los até a 
sala de aula indicada. 
 

Local de saída: os alunos do 1º ano aguardarão os pais no refeitório principal e os do 2º ao 5º ano, no 
pátio coberto. Dependendo do número de alunos, poderá haver alteração do local, que será comunicado 
antecipadamente. 
 

 Os responsáveis poderão entrar pelo portão da Rua Dr. Diogo de Faria a partir das 17h35, utilizando o 
cartão de identificação de responsável, oferecido pelo Liceu, por questão de segurança. 

 

Apenas os alunos do 1º ano serão encaminhados aos seus responsáveis, pelos funcionários do Liceu, na 
área do embarque e desembarque. A colocação dos mesmos dentro dos carro ou nas cadeirinhas com os 
seus materiais, será de responsabilidade dos pais.  
 

 

Ensino  

Fundamental II 

(6º ao 9º ano) 

e   

Ensino Médio 

 

Horário: - Período Regular: 7h10 às 12h40. Além desse horário:  
 

 Alunos do Fundamental II, uma vez por semana, aulas das 13h40 às 15h20, Projeto de 
Francês. Período Integral: das 12h40 às 17h40. 
 

 Alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio: às 3ªs e 5ªs feiras, aulas no período da tarde, das 
13h40 às 17h20, de Francês, Inglês, Redação e nos Laboratórios de Física, Química e Biologia. 
 

 Alunos da 3ª série do Ensino Médio: no 1º semestre, às 3ªs e 5ªs feiras, das 13h40 às 17h20. 
No 2º semestre, para os alunos matriculados no Cursinho da Tarde, aulas de segunda a sexta-
feira, das 13h40 às 17h20. 

 

 Curso Modular de Francês: ministrado a partir do 7º ano, para alunos sem nenhum 
conhecimento na língua francesa, no período da tarde, com horário e dia da semana a serem 
definidos no início das aulas. 

 
 

Local da entrada e saída (Regular e Integral): exclusivamente, pelo PORTÃO da Rua Dr. Diogo de Faria.  
 

 
      

 

 

 

 
 
Os agrupamentos e a permanência de alunos no portão e na circunvizinhança são totalmente desaconselhados por questão 
de segurança.  
 

Para que sejam evitados os congestionamentos e possíveis multas, pedimos que utilizem a área demarcada com cones, 
para embarque e desembarque. Essas recomendações são válidas para o ano todo. 
 
 

 
 

A permanência do aluno na Escola, suas dependências e recintos, coincidirá, exclusivamente, com seu horário de 
aulas e de atividades previamente programadas e autorizadas. Fora disso, não será permitida sua permanência na 
Escola. 

 

 
 

Afirmando nossa consideração, cordialmente, 
 

 

      Stella Palmisano   Claudio Kassab   Moacyr Expedito M. Vaz Guimarães 
   Diretora Pedagógica     Vice-Diretor        Diretor Geral   

 

 

Age quod agis   

Rua Mairinque, 256 – São Paulo                                         Telefone (11) 2344.9000                                        www.liceupasteur.com.br

                                                                                                                                                        

As saídas antecipadas dos alunos da Educação Infantil e Fundamental I serão feitas, somente, pelo portão da 
Mairinque e até as 17 horas. 


