COLÉGIO PASSIONISTA SÃO JOSÉ
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Circ. Nº 02/16

Jandaia do Sul, 31 de maio de 2016
Senhores Pais ou Responsável.
“Somente aquele que é capaz de confiar e esperar na pessoa humana pode
educar”
Maria Madalena Frescobaldi Capponi

Estamos concluindo o primeiro trimestre, portanto solicitamos aos Senhores Pais
ou Responsável que acompanhem e orientem seus filhos a terem o estudo diário, bem
como o andamento de tarefas escolares e notas. A tarefa é um reforço dos conteúdos
trabalhados, um momento de reflexão sobre o aprendizado. Possibilitando à família
compartilhar parte do conhecimento que seu filho constrói ao longo do trabalho escolar.
Para que o bom andamento das atividades e o crescimento de seus filhos possam
acontecer de forma harmoniosa e organizada, pedimos que estejam atentos a alguns
pontos importantes do cotidiano como:
 Observem e respeitem o período de tolerância para a entrada dos educandos que
é de apenas 05 minutos. Isto é importante para o aproveitamento escolar do
educando.
 Não será permitido que o Educando realize a avaliação antecipada da turma. O
Educando deverá realizar a 2ª chamada.
CALENDÁRIO DO 2° TRIMESTRE
JUNHO
08 a 17/06 – Avaliação Mensal – Fundamental I ao Médio
20/06 – Prova de 2ª Chamada – às 14h
24/06 – Feriado – São João Batista – Padroeiro da Cidade
JULHO
09/07 – Encerramento do Semestre
09/07 – Festa Julina
11 a 22/07 – Recesso Escolar
22 /07 – Formação Continuada para os Educadores do Colégio
25/07 – Retorno às aulas
AGOSTO
05/08 – Dia dos Pais- Apresentação da Educação Infantil e Fundamental I
15 a 25/08 – Prova Trimestral – Fundamental I ao Médio
26/08 – Prova de 2ª Chamada – às 14h
29/08 a 02/ 09 - Semana de retomada de conteúdo - informação aos que
recuperação do Fundamental I ao Ensino médio.

estão de

A equipe do Colégio Passionista São José agradece a atenção e a colaboração de todos.

À Direção

