COLÉGIO PASSIONISTA SÃO JOSÉ
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Circ. Nº 02/17

Jandaia do Sul 10 de maio de 2017
Senhores Pais ou Responsável.
“É preciso propagar a Paixão de Cristo para que os homens aprendam a ciência do
amor divino.”
São Paulo da Cruz

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 continuação do aprendizado, 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 pedagógico 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. É
oportunizado ao educando a 2ª chamada.

CALENDÁRIO DO 2° TRIMESTRE
13/05 – Formação para os educadores – Educação Inclusiva – Psicopedagoga Patrícia Cassiano
Romagnole.
17/05 – Início do 2º trimestre
17/05 – Conselho de Classe – Infantil ao 5º Ano – (Não haverá aula para estas turmas)
18/05 – Conselho de Classe – 6º ao EM - (Não haverá aula para estas turmas)
20/05 - Atendimento aos Pais/ Entrega de boletins
29 e 30/05 – SIMULADO – 9º ao 3º Ano EM – ás 14h
31/05 – Coroação de Maria
JUNHO
06/06 a 14/06 – Avaliação Mensal – Fundamental I ao Médio
15/06 – Feriado – Corpus Christi
16/06 – Recesso
19/06 – Prova de 2ª Chamada – às 14h
24/06 – Feriado – São João Batista – Padroeiro da Cidade
JULHO
01/07 – Festa Julina com a família – Dia Letivo – Resgatando o nosso folclore – festa julina.
02 a 21/07 – Recesso Escolar
21 /07 – Formação Continuada para os Educadores do Colégio
24/07 – Retorno às aulas
AGOSTO
11/08 – Dia dos Pais- Apresentação da Educ. Infantil e Fund. I
21 a 31/08 – Prova Trimestral – Fundamental I ao Médio

Obs.: Calendário sujeito a alteração.

