EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Cir. Nº. 03/16

Jandaia do Sul, 27 de julho de 2016.

Senhores Pais e/ou Responsáveis
“As crianças têm mais necessidade de modelos do que de critérios”
Joseph Joubert
Ao contrário do que muita gente acredita, não são os bons conselhos os
que mais contribuem para o papel de educar os filhos. Apesar de relevantes, o
que realmente faz a diferença na educação são os exemplos dos pais e
educadores, os filhos, em qualquer lugar do mundo, espelham-se muito mais em
exemplos do que em meras palavras.
A boa educação vai muito além do superficial, ela se baseia numa série de
fatores que acontecem no dia a dia das crianças e adolescentes. Hábitos não são
alterados da noite para o dia, hábitos são construídos e criados diariamente.
Elogiar as conquistas escolares e dar apoio nas dificuldades de
aprendizagem também é essencial para criar um ambiente no qual as crianças e
os adolescentes sintam-se valorizados.
As raízes da educação são traçadas na infância e adolescência,
conscientizar-se da importância de dar bons exemplos contribui para o
desenvolvimento hábil da criança dentro da escola, e aumenta o grau de
confiança que seus filhos depositam em você. Além de todas essas vantagens, há
ainda a melhora geral no aspecto humano como um todo.
Já estamos finalizando o segundo trimestre, dando início ao terceiro
trimestre no mês de setembro. Solicitamos aos pais ou responsáveis que estejam
atentos ao horário de estudo dos filhos, sabedores que são, das mudanças do
sistema avaliativo já determinado em reunião de pais no mês de fevereiro, bem
como aos comunicados enviados pelo Colégio via agenda, site e facebook.
Segue o calendário de atividades do 3º trimestre

AGOSTO
13/08 – Dia dos Pais- Gincana Educ. Infantil e Fund. 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 e informar quem está de
recuperação - Fundamental II e Ensino médio.

SETEMBRO
01/09 – Abertura da Semana da Pátria
05 e 06/09 – Recuperação do 2° trimestre – Ensino Fundamental II e Ensino
Médio - 14h
07/09 – Feriado
12/09 – Conselho de classe – 6º ao EM- sábado - (Não haverá aula para estas
turmas)
13/09 – Conselho de Classe – Infantil ao 5º Ano – (Não haverá aula para estas
turmas)
24/09 – Atendimento aos Pais – Feira Cultural
26/09 – SIMULADO – 9º ao 3º Ano EM – 14h
OUTUBRO
10 e 11/10 – Comemoração ao dia da Criança
12/10 – Feriado Nacional – N. Sra. Aparecida
13 a 24/10 – Prova Mensal – Fundamental I ao Médio
25/10 – Prova de 2ª Chamada às 14h
NOVEMBRO
02/11 – Feriado
14/11 – Recesso
15/11 - Feriado
16 a 25/11 – Prova Trimestral – Fundamental I ao Médio
25/11 - Missa no Colégio para os formandos – (9º ano e 3º EM) – às 9h
28/11 – Prova de 2ª Chamada às 14h
28/11 a 2 /12 – Retomada de conteúdo e informar quem está de recuperação e
quem já foi aprovado - fundamental II ao médio.
30/11 - Conselho de classe – 9º e 3º ano.
DEZEMBRO
05 a 07/12 – Recuperação do 3° trimestre - Todos
06/12 – Conselho de Classe final – 9º e 3º ano.
07 /12 – Formatura às 20h – Salão Paroquial – 9º ano.
08/12 – Formatura às 20h – Salão Paroquial – 3º ano.
09/12 – Conselho de Classe – Fundamental II ao Ensino Médio
09/12 – Cantata de Natal - Ed. Infantil e Fundamental I. (encerramento das
atividades)
12/12 - Resultado em edital – 16h
15/12 – Encerramento com os Educadores
Obs. Plano de ação sujeito a alteração.
Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de respeito e
consideração.
Elaine Cristina Mello Salvador
Diretora

