
 

COMUNICADO 
Comunicado / Circular Nº002-2018                                                                                     Imperatriz, 30 de janeiro de 2018 

Prezados Pais e ou Responsáveis, 

O Colégio COC Imperatriz, por acreditar que o acompanhamento escolar deve ser realizado de forma 

cooperativa entre família/escola disponibilizou por meio de circular nesta última segunda-feira, dia 29/01, o Login e 

a Senha dos alunos para acessar os serviços On-Line do Sistema COC de Ensino, AgendaEDU  para smartphones, Portal 

COC, Livro Eletrônico,Boletim-Online, Prontuário-Online e Site. 

Sabemos que o acompanhamento escolar é uma tarefa complexa, mas extremamente gratificante e 

proveitosa, pois os filhos sentem-se valorizados e apoiados para desenvolverem o aprendizado efetivo de forma 

segura.  

No entanto, acompanhar a vida escolar dos filhos não deve significar apenas cobrar. O acompanhamento 

pressupõe muito mais do que isso. É necessário estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar, prestigiar e discutir. 

Desta forma, eles sentem ouvidos e estimulados a aprender e aproveitar todas as oportunidades que a escola 

promove. 

Neste processo, somos todos VENCEDORES, pois quem ganha são:  o aluno, a família e a escola. 

LEMBRETES IMPORTANTES 

O uniforme é de uso obrigatório em todas as atividades que ocorram na escola nos turnos matutino, 

vespertino ou noturno. 

          1.Camisa Padrão 

          2.Calça ou Bermudão Jeans Azul escuro ou  tactel personalizado da escola. 

          3. Tênis (Preto ou Branco) * 

          4. Moletom exclusivo da escola – personalizado 

 

          *Os tênis são calçados mais indicados, pois dão firmeza e permitem todo tipo de movimento. 

SÓ SERÁ PERMITIDO O USO DO MOLETOM, 

EXCLUSIVO DA ESCOLA E PERSONALIZADO DO SISTEMA COC DE ENSINO. 

 

Observações:  

 - Os alunos que não cumprirem estas determinações serão impedidos de assistir às aulas. 

 -  Não nos responsabilizamos por extravio de peças. 

 - As aulas práticas desenvolvidas em qualquer outro espaço deverão ocorrer com o uso do uniforme. 

 

ATENÇÃO!!!! 

Baixe o aplicativo AgendaEDU e  fique por dentro de todas as informações da Escola. Confirme o recebimento 

da senha do seu filho(a), confirmando a leitura desta Circular Nº 002/2018, na AgendaEDU. 

 

Atenciosamente, 
Direção e Coordenação 

 


