EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
Cir. Nº. 03/17
Jandaia do Sul, 01 de agosto de 2017.
Senhores Pais e/ou Responsáveis
Se você não sabe a que porto se dirigir, nenhum vento lhe será favorável.
Sêneca – Filósofo
A tônica da educação reside em sanar nos educandos a curiosidade, o espírito investigador, a criatividade.
Aos educandos do mundo contemporâneo, a educação defende a intenção de inquietá-los.
Os homens se educam mediados pelo mundo, e para isso é necessário que as relações sejam afetivas e
democráticas, garantindo a todos a possibilidade de se expressar.
Já estamos finalizando o segundo trimestre, dando início ao terceiro no mês de setembro. Solicitamos aos
pais ou responsáveis que estejam atentos ao horário de estudo dos filhos, sabedores que são da necessidade deste
hábito diário. Acompanhem os comunicados enviados pelo Colégio via agenda e site.
Percebendo a necessidade de organização referente à matrícula do ano letivo de 2018, estamos enviando
uma ficha de fidelização que deverá ser respondida e devolvida ao colégio. Isto se deve ao grande número de
procura e da lista de espera. Pretendemos dar prioridade àqueles que se encontram matriculados no colégio no
ano letivo de 2017. Estamos nos organizando para melhor atendê-los!
Segue o calendário de atividades do 3º trimestre
AGOSTO
11/08 – Dia dos Pais- Gincana dirigida - Educ. Infantil e Fund. I
21 a 29/08 – Prova Trimestral – Fundamental I ao Ensino Médio
31/08 – Prova de 2ª Chamada – às 14h
SETEMBRO
01/09 – Abertura da Semana da Pátria
07/09 – Feriado/desfile.
08/ 09 - Recesso
11 a 14/09 – Recuperação do 2° trimestre – Ensino Fundamental I ao Ensino Médio.
23/09 – Atendimento aos Pais com Feira Cultural
26 e 28/09 – SIMULADO – 9º ao 3º Ano EM
OUTUBRO
09 a 11/10 – Semana da Criança
12/10 – Feriado Nacional – N. Sra. Aparecida
13/10 – Comemoração do Dia do Professor
09 a 20/10 – Prova Mensal – Fundamental I ao Médio
30/10 – Prova de 2ª Chamada às 14h
NOVEMBRO
02/11 – Feriado
03/11 - Recesso
16/11 a 24/11 - Avaliação Trimestral – Fundamental I ao Ensino Médio.
24/11 – Missa no Colégio – (9º ano e 3º EM) – às 9h
27/11 – Prova de 2ª Chamada.
DEZEMBRO
04 a 08/12 – Recuperação do 3° trimestre - Todos
08/12 – Cantata da Ed. Infantil e Fundamental I. (encerramento)
13 /12 – Formatura às 20h – Salão Paroquial – 9º ano.
14 /12 – Formatura às 20h – Salão Paroquial – 3º ano.
Obs. Plano de ação sujeito a alteração.
Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de respeito e consideração.
Elaine Cristina Mello Salvador
À Direção

