
Estamos iniciando mais um ano letivo. Chegou o momento de aproveitar novas

oportunidades, viver novas experiências, trocar conhecimentos, conhecer novos amigos

e/ou cultivar vínculos já estabelecidos.

Assim, elencamos abaixo algumas informações importantes para este início de jornada:

Reuniões Inaugurais 

Público-alvo: Pais e/ou Responsáveis.

Objetivo: Troca de informações acerca do processo educativo em nossa escola,

apresentação da equipe docente, bem como orientações gerais para o início das aulas.  

 Clique aqui e confira o cronograma das reuniões em nosso site www.vitoriaregia.net na

área Notícias.

Para participar das reuniões, basta acessar no dia e horário reservado para o encontro por

série do aluno. Segue os links do Google Meet abaixo:

Ed. Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental: meet.google.com/yiy-vrbn-scr

2º ao 4º ano do Ensino Fundamental: meet.google.com/sbc-dmff-dfy

5º ao 8º ano do Ensino Fundamental: meet.google.com/zir-nqpm-whg

9º ano do Ensino Médio: meet.google.com/zva-ukiw-hzj

Alunos da casa: Para participar da reunião on line, solicitamos aos responsáveis que

utilizem o acesso já disponibilizado do aluno @colegiovitoriaregia.net (conta institucional

do Gmail do nosso aluno).

Alunos novos: Os responsáveis deverão solicitar com antecedência o login institucional e

senha personalizado do nosso aluno @colegiovitoriaregia.net através do whatsapp          

 71-98177-2072 ou pelo e-mail antoniocicero.sousa@colegiovitoriaregia.net. Caso não

possua o acesso institucional no dia da reunião, excepcionalmente, será permitido acesso à

sala on line através de uma conta pessoal do responsável do @gmail.com.
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Manual da Família

Objetivo: Orientações acerca do funcionamento da escola, fornecimento de acesso com

login e senha para acompanhamento disciplinar do alunos, ocorrências, boletim, boletos,

entre outros (app Vitória-Régia), parceiros, sistema de avaliação, uso do unirforme, dentre

outros. O manual será disponibilizado no site www.vitoriaregia.net a partir do dia 20/01.

Fique atento aos comunicados nos grupos de transmissão para pais. 

Plataformas Digitais de Aprendizagem 

Plataforma Árvore de Livros (3º ano Ensino Fundamental ao 2º Ensino Médio): Acervo digital

de livros paradidáticos e outros para estímulo à leitura: www.arvore.com.br. Os códigos de

acesso dos alunos à plataforma serão fornecidos à partir do dia 20/01.

Plataforma Google For Education (Grupo 2 ao 2º Ensino Médio): É disponibilizado um login

(e-mail) e senha do Gmail institucional para que o aluno tenha acesso a todas as

ferramentas de ensino e aprendizagem em ambiente virtual.

Plataforma Plurall (Grupo 2 ao 2º Ensino Médio): são disponibilizados pelos professores

periodicamente  atividades xerocopiadas em pdf e avisos. Além disso, é possível acessar

também os materiais didáticos da Rede Pitágoras, avaliações diagnósticas e concursos

escolares: www.plurall.net. Os logins de acesso dos alunos à plataforma serão fornecidos à

partir do dia 20/01.

Plataforma SAS - Sistema Ari de Sá (somente para alunos do 3º ano do Ensino Médio):
Soluções educacionais que integram tecnologia e conteúdo pedagógico visando
complementar o estudo. Acesse: www.saseducacao.com.br. Os logins de acesso dos alunos
à plataforma serão fornecidos à partir do dia 20/01.

Para obter os acessos, os responsáveis dos alunos novos deverão solicitar pelo 71-98177-

2072. Os logins e senhas já disponibilizados para os alunos da casa, permanecem os

mesmos.
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Calendário Escolar 

Objetivo: Acompanhe as datas comemorativas, períodos de recesso e avaliações

www.vitoriaregia.net/calendario-escolar-2023/.

Ed. Infantil e 1º ano EF

2º ao 5º ano

6º ao 8º ano

9º a 2ª série do Ensino Médio

3ª série do Ensino Médio

Conteúdo Programático Trimestral 

Objetivo: São os conteúdos pedagógicos contemplados durante as aulas que compõem as

diretrizes curriculares e são determinados para o estudo durante o ano. Serão

disponibilizados a todos os pais e/ou responsáveis pelos alunos da Educação Infantil ao

Ensino Médio a partir de fevereiro para acompanhamento e consulta ao longo do ano letivo.

Aulas Extra-Curriculares: Inglês, Karatê, Ginástica Ritmica, Futsal, Ballet, Jazz, Mix

Dance, Funcional Kids, Robótica e Cursos Digitais.

Objetivo: Os parceiros já estão com as matrículas abertas. 

Esporte Arte (Karatê, Ginástica Ritmica e Funcional Kids): 71 9984-6058.

Super Go (Curso de Inglês): 71 98525-4189.

Insalto Cia de Dança (Ballet, Mix Dance e Jazz): 71 99241-1234.

Academia de Futsal Paulo de Tarso: 71 9104-1436.

Expertize Cursos Digitais e Robótica Educacional: 71 99179-3355.
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Canais de Comunicação

Objetivo: Estabelecer uma comunicação fluida e eficaz com os nossos alunos, pais e/ou

responsáveis. Confira:

E-mail geral - Ouvidoria: fale@vitoriaregia.net

Central Telefônica: 71-3257-8282.

Recepção da Ed. Infantil e 1º ano: 71-98164-4981.

Recepção do 2º ao 4ºano: 71-98162-2855.

Recepção do 5º ao 8ºano: 71-98155-4778 ou 71-98111-6202.

Recepção do 9º ano ao Ensino Médio: 71-99238-0272.

Tesouraria: 71-98173-6443.

Secretaria: 71-98113-8197.

Whatsapp de atendimento geral e suporte: 71-98177-2072. 

Lista de Materiais Escolares 

Público-alvo: Pais e/ou Responsáveis.

Objetivo: A entrega de materiais na escola obedecerá ao cronograma que será divulgados

através dos canais de comunicação. Os livros da educação bilíngue da Oxford podem ser

adquiridos na plataforma da escolas.domusbrasilis.com que está com valores

promocionais para alunos do Vitória-Régia.

Clique aqui e confira as listas de materiais em nosso site www.vitoriaregia.net.

Materiais Didáticos Rede Pitágoras - Coleção Didática 

Público-alvo: Pais e/ou Responsáveis.

Objetivo: Aquisição através do Stand da Rosal Papelaria, na secretaria da escola. Telefone:

71-3257-8282 ou 71 98173-6443 para informações e facilidades no pagamento. O acesso

aos livros digitais será feito somente através da plataforma Plurall. Em breve, divulgaremos

informativo com mais detalhes.
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Agenda Física Escolar

Objetivo: Serão disponibilizados gratuitamente a todos os alunos da Educação Infantil ao 6º

ano do Ensino Fundamental agendas físicas para organização da rotina diária. Os alunos do

7º ano ao Ensino Médio que desejarem obter o recurso da agenda, poderão solicitar através

da equipe pedagógica do seu segmento de ensino para retirada, conforme disponibilidade

do estoque.

Uniformes

Objetivo: Aquisição através da Rosal Papelaria. Telefone: 71-3384-4569.

Turno Complementar

Público-alvo: Pais e/ou Responsáveis.

Objetivo: Atender às famílias que desejarem em turno oposto oportunizar às suas crianças

atividades que visem estimular a descoberta e a construção de novos conhecimentos.

Matrículas continuam abertas. Confira nossa proposta. Para dúvidas, entre em contato: 71-

98113-8197

Estamos com saudades! Em breve nos encontraremos para novas descobertas.

Equipe Vitória-Régia

71-98177-2072 - Whatsapp - Central de Atendimento VR
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