
 
COMUNICADO 079 – 03/12/2019 
De: Equipe Diretiva do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Para: Pai/Mãe/Responsável por Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Informações Importantes referentes ao ano de 2020 

 

Prezado(a) Pai, Mãe e/ou Responsável, 

 

Conforme comunicado, no dia 2 de setembro, iniciou-se o Período de Matrículas para o ano 

letivo de 2020. Caso o(a) senhor(a) ainda não tenha feito a rematrícula do seu(sua) filho(a), 

ressalta-se que, somente até o dia 13 de dezembro, serão garantidas as vagas para os(as) 

alunos(as) veteranos(as), conforme informação apresentada no Panfleto de Matrículas 2020.  

Para 2020, a Equipe Diretiva do CAOP destaca alguns aspectos importantes: 

 

- Tendo em vista que somente um Médico tem conhecimento e autoridade para atestar a 

aptidão de um indivíduo, com relação à prática de atividade física e pensando na preservação da 

saúde e da integridade dos(as) alunos(as) da Instituição, o Atestado Médico será uma exigência, 

para participar das aulas do Componente Curricular: Educação Física. 

Caso o documento não seja apresentado até o início do Ano Letivo, os(as) alunos(as) 

passarão por uma avaliação médica, que terá o custo de R$40,00 (quarenta reais), com um 

profissional capacitado, nas dependências do Colégio. 

- A construção da identidade da Instituição é fundamental para o desenvolvimento do 

sentimento de pertencimento, para que os(as) alunos(as) participem ativamente das atividades 

escolares, compreendendo seus direitos e deveres. O uso do uniforme escolar é um dos fatores 

que colabora para tal construção, além de proporcionar uma maior segurança. Portanto, o 

uniforme completo será uma exigência.  

- Diante dos problemas apresentados pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos, como 

falta de atenção, ansiedade, transtornos, dentre outros e visando uma maior interação social no 

período do intervalo entre os discentes; a utilização do celular e de outros aparelhos eletrônicos, 

nas dependências do Colégio, só será permitida para fins educacionais, sob a orientação dos 

docentes. 

- Considerando as questões ambientais evidenciadas no cenário mundial, é necessário que 

a Instituição cumpra seus fins educacionais, buscando maneiras de colaborar, ativamente, com a 

preservação do Planeta. Desta forma, a equipe do CAOP adotará o Aplicativo de Comunicação: 

 



Extraclasse, como principal meio de comunicação entre Família-Escola, evitando o envio de 

comunicados impressos, a fim de economizar os recursos naturais.  

Ressalta-se que o aplicativo IscoolApp, a partir de dezembro, não será mais utilizado pela 

Instituição e que o novo aplicativo: Extraclasse já está sendo inserido às atividades do CAOP, 

visando otimizar a comunicação, estreitar ainda mais a relação Família-Escola, ampliar a 

segurança e a qualidade da Informação, já que a ferramenta integra o sistema AIX, utilizado nos 

demais Setores do Colégio Arquidiocesano. 

O Setor de Comunicação enviará um manual de Instruções, para utilização da ferramenta e 

os pais, as mães e/ou os responsáveis receberão orientações nas primeiras reuniões e suporte 

durante todo o ano, para sanar qualquer dúvida.  

O aplicativo disponibilizará, além dos comunicados e das Atividades Escolares, a Situação 

Acadêmica e Financeira dos(as) Alunos(as), sendo possível acessar os Boletos referentes às 

Mensalidades Escolares. 

Uma formação integral e equilibrada depende de um forte laço entre a Escola e a Família. 

Neste sentido, sinceros agradecimentos por estabelecer com toda a Equipe desta Instituição esse 

importante vínculo, por participar das atividades escolares e por acompanhar seu(sua) filho(a) em 

todo o processo educativo em 2019. Que em 2020, esses laços possam ser ainda mais fortes!  

Os(as) funcionários(as) do CAOP aguardam o(a) senhor(a) para auxiliá-lo(a) no processo 

de rematrícula. Será uma alegria para todos poder dar continuidade a essa importante parceria!  

Mais uma vez, reitera-se os melhores cumprimentos pela confiança nesta Instituição, nas 

pessoas de seus(suas) profissionais! 

 

Equipe Diretiva do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMO DE CIÊNCIA – INFORMAÇÕES IMPORTANTES COM REALÇÃO AO ANO DE 2020 

Preencher e devolver o Termo de Ciência até o dia 12/12/2019 (sexta-feira), impreterivelmente, no Setor de Comunicação. 

 

 Eu,_________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 

___________________________________________________________________________, aluno(a) do 

________________________ Período/Série/Ano , do segmento _______________________________________ 

estou ciente das informações referentes ao Ano de 2020.  

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 Ouro Preto, ______ de __________________  de 2019. 



 

 


