
                  

COLÉGIO VARGEM GRANDE  

Rio, 12 de Fevereiro de 2015 
Comunicado N° 003  

Prezados Alunos e Responsáveis do 6° ao 9° ano e 
Ensino Médio.  

 
 

Em todo início de ano escolar, há comunicados 
importantes, que devem ser observados para o bem 
estar de nossos alunos e de suas famílias. 
1 – Horário de entrada:  
7h20min – tolerância 7h30min. 
NÃO HÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASO. A falta do aluno 
deve ser justificada e compromete o percentual de 
presença para aprovação do aluno.  

2 – Uniforme*:  
Camiseta preta ou camisa pólo preta com logo do 
colégio. 
Bermuda CVG azul/calça jeans básica. 
Agasalho somente do colégio na cor preta.  
A falta do uniforme compromete a organização. 
*À venda na loja Castelo dos Uniformes no Shopping 
Barra World 

3 – Celular :  
De acordo com a Lei nº 12.730 de 11/10/2007, não é 
permitido celular em sala de aula.  

4 – Material :  
A responsabilidade do material é da família e do aluno. 
A supervisão do uso desses materiais é competência da 
Equipe Pedagógica e seus professores.  
É regra no CVG tarefas de casa, diariamente, que devem 
ser acompanhadas pela família, pois o aluno que deixa 
de fazê-las prejudica o seu aprendizado. 

5 – Horário de aulas:  
Os alunos receberam o horário digitado na agenda e 
devem segui-lo.  

6 – Agenda :  
Todos os alunos receberam e é responsabilidade da 
família verificar todos os dias e fazer a leitura dos 
comunicados. É muito importante que a folha de dados 
pessoais seja preenchida para segurança da família e da 
escola.  

7 – Material de uso pessoal e escolar : 
(caneta, lápis, borracha, apontador ...) Deve vir na 
mochila todos os dias dentro de estojo.  

8 – Lanche :  
Incentivar os alunos a consumirem lanches saudáveis 
(sucos, frutas , iogurtes, sanduiches naturais, biscoitos) 
Evitem biscoitos recheados, com corantes e 
refrigerantes.  

9 – Garrafinhas de água –  
É necessária para que o aluno se hidrate todos os dias 
assim ele poderá beber água durante as aulas, evitando 
que saia muitas vezes da sala e que se distraia e perca 
conteúdos importantes.  
O bebedouro do CVG possui água mineral natural. Os 
galões são repostos todos os dias.  

Cordialmente 
Equipe Diretiva e Pedagógica 
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