Informações importantes
Listas de classes – 21 de janeiro (3ª feira). As listas estarão afixadas no mural de entrada, após a
catraca, a partir das 10h.
Financeiro – Salientamos que os nomes dos alunos cujas famílias tenham pendência financeira do
ano de 2019 (mensalidade, material, dança, optativos, entre outras) e de matrícula 2020, não
constarão nas listas. Favor entrar em contato com o departamento financeiro. Falar com Milton, ramal
1203, das 8h às 17h.
Plantão de vendas dos livros de Inglês - 23 de janeiro, das 7h30 às 9h e das 16h às 18h, na
Biblioteca. Além da compra presencial, os pais poderão adquirir os livros no link da SBS, em nosso
site. Em ambos os casos, terão 15% de desconto, com entrega via correio e isenção no frete.
Reunião de pais
Alunos novos da Educação Infantil 1 e 2: 30 de janeiro.
Reunião de pais da Educação Infantil: 19 de fevereiro.
Programa Bilíngue: 13 de fevereiro.
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Live’n Learn: 10 de fevereiro.
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): 3 de fevereiro.
Ensino Médio: 2 de março.
Cursos optativos – As inscrições pelo site podem ser realizadas até 24 de janeiro. Após essa data
solicitamos dirigir-se à secretaria escolar. A confirmação dos cursos será realizada em 29 de janeiro,
pois dependemos do número mínimo de inscrições para abertura das turmas. Início dos cursos de
Dança Israeli e Robótica: 31 de janeiro (6ª feira). Demais optativos e esportes competitivos: 3 de
fevereiro (2ª feira).
Middle e High School – Início: 4 de fevereiro (3ª feira).
Carteirinha escolar – Reiteramos que a carteirinha escolar de 2019 será utilizada no início de 2020
para acesso ao Colégio, biblioteca, refeitório e uso do terminal Nutrebem. Novas carteirinhas serão
produzidas e entregues aos alunos até o final de fevereiro.
Comunicação – As informações do Colégio são enviadas por via eletrônica (e-mails e SMS). Os
comunicados ficam disponíveis no aplicativo e no portal do Colégio - item Notificações. Para acessá-los
é necessário informar login e senha do responsável. Certifiquem-se constantemente que as
correspondências enviadas pelo Colégio (marketing@news.renascenca.br) não são direcionadas para
a caixa de spam.

Uniforme – Obrigatório da Educação Infantil ao 9º ano, a partir do 1º dia de aula. Solicitamos a
colaboração de todos.
Equipe Pedagógica 2020
Direção
João Carlos Martins – Direção Geral (joaocarlos.m@renascenca.br)
Marli Ben Moshe – Direção Judaica (marli.m@renascenca.br)
Lucila Sarteschi – Direção de Operações (lucila.s@renascenca.br)
Patrícia Madalena S. Frankenstein – Assistente de Direção (patricia.s@renascenca.br)
Educação Infantil
Tânia B. Martin – Coordenação Pedagógica (tania.m@renascenca.br)
Mindla Fleider – Coordenação de Estudos Judaicos (mindla.f@renascenca.br)
Jenny G. Smilovici – Auxiliar de Coordenação (jenny.s@renascenca.br)
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
Lucila Sarteschi – Coordenação Pedagógica (lucila.s@renascenca.br)
Renata Udlis – Coordenação de Estudos Judaicos (renata.u@renascenca.br)
Fernanda B. Camargo – Orientação Educacional (fernanda.c@renascenca.br)
Andressa Baldini da Silva - Auxiliar de Coordenação (andressa.s@renascenca.br)
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Glaucimara Baraldi – Coordenação Pedagógica (glaucimara.b@renascenca.br)
Alexandro Alberto Pereira – Orientação Educacional (alexandro.p@renascenca.br)
Marli Ben Moshe – Coordenação de Estudos Judaicos (marli.m@renascenca.br)
Mirian Bizzio – Auxiliar de Coordenação (mirian.r@renascenca.br)
Programa Bilíngue e Live’n Learn
Lilian Itzicovitch Leventhal – Coordenação de Inglês (lilian.l@renascenca.br)

Horário de aula

À disposição para demais esclarecimentos.
A Direção

