
 

 

 

 
COMUNICADO AOS PAIS 

Pariquera-Açu, 11 de fevereiro de 2022. 

  

                 “Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei 

de você.”                                                                                                                                           Salmos  32:8 

 

Prezados Pais: 

   

      Continuamos agradecendo a Deus pela vida de cada uma das Famílias que fazem parte da EAP. Desde já 

agradecemos o apoio de cada um de vocês e dos nossos alunos nesse NOVO momento. 

1 – PARABENIZAMOS AOS PAIS PELA:                                                                                                                                                

• Organização e compreensão na hora da entrada e saída com os carros. Percebemos um fluxo 

intenso, porém rápido. Quando todos colaboram, todos são beneficiados. O sinal da última saída 

bate as 17h30 e as 17h43 todos já estão entregues. Nossa logística está funcionando muito bem 

para atendê-los com qualidade; 

• O acompanhamento das agendas e atividades; 

• A assiduidade dos alunos. Estamos com 98% dos alunos no presencial; 

 
 

 

2 – FIQUE LIGADO! 

 

• Acompanhe a sistemática de avaliações deste bimestre. Lembrando que os professores estão 

avaliando o PROCESSO ao longo do bimestre, com atividades, dinâmicas, seminários, exercícios 

no livro e caderno, atividade prática e oral, e prova escrita. Como conversamos na reunião de pais, 

queremos que estas avaliações e provas sejam tranquilas e produtivas para eles, trazendo resultados 

satisfatórios do conhecimento e das notas. 

• Caso o aluno encontre dificuldades de compreensão, os professores irão ao longo do processo 

identificando e já realizando as retomadas do conhecimento com recuperações contínuas. Se ainda 

assim o aluno não alcançar a média mínima necessária (6,0) para alguma disciplina. Ele poderá 

realizar a recuperação final desde que tenha entregado todas as atividades e trabalhos na data 

solicitada. Caso não tenha sido pontual com isso, ele terá que fazer tudo, porém não haverá nota 

para estes atrasados. A nota será somente da prova de recuperação a realizar. 

• Semana de recuperação – 05 a 12 de abril. (Somente para quem tem todas as atividades em dia) 

• Avaliações e provas acontecerão quando os professores julgarem estarem preparados. 

• Todas as sistemáticas já foram entregues aos alunos para colarem na agenda e assim 

acompanharem com a família. 

 

3 – DATAS IMPORTANTES! 

 

28/02 – Recesso (Não haverá aula) 

01/03 – Feriado de carnaval (Não haverá aula) 

Aproveite para descansar em família e logo em seguida no dia 02/03, retomaremos as atividades escolares 

normais. 

Acompanhe em nosso portal o “calendário anual”, lembrando que ele pode sofrer algum tipo de 

remanejamento de datas. 
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Rua Romeu Monti, 785 - Centro 

Fone: (13) 3856-1819  
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4 - COMBATENDO O CORONAVÍRUS – ESTEJAM  ATENTOS 

Estejam ATENTOS: Se a criança (ALUNO) ou pessoa do GRUPO FAMILIAR apresentar: 

• FEBRE 

• DOR NO CORPO  

• DOR DE CABEÇA  

• INDISPOSIÇÃO GERAL 

• PARECE QUE VAI RESFRIAR 

• FICAR EM ISOLAMENTO E PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO. 

Conforme o projeto PMDS trabalhado em nossas aulas, seguem algumas sugestões de prevenção;  

• Ao beber 2 litros de água aumenta-se o volume de sangue para transportar o sistema de defesa do corpo e 

eliminar mais rápido as toxinas;  

• Ao fazer mais exercícios, acelera-se o volume de sangue para todo o corpo e aumenta a temperatura que 

destrói agentes microbianos;  

• Ao tomar sol, aumenta-se o diâmetro dos vasos e produz-se substâncias de defesa;  

• Ao respirar livremente ar próximo a plantas e corretamente, aumenta-se o oxigênio que destrói vírus e 

bactérias;  

• Ao dormir antes das 22h. restaura-se as células;  

• Ao comer mais vegetais, os antioxidantes que destroem bactérias, deixando o corpo preparado para lutar 

contra vírus;  

• Ao evitar, cigarro, álcool, drogas, açúcar, fortalecemos o sistema imunológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

5 - CONTATOS 

 

Adicione o número do WhatsApp da escola e receba constantemente as informações. Porém identifique-se, 

para que possamos atendê-lo quando necessário e de forma individual. (013) 3856-1819. 

Lembre-se! Que atualmente temos uma nova ferramenta de atendimento automático - MULTI 360 

(WhatsApp). Escolha sempre a opção desejada para o seu atendimento. 

 
 

Diretora: 13 – 99740-3974/ para casos de emergência. 

Que Deus abençoe sua família constantemente. Qualquer dúvida estamos sempre à disposição. 
 

 

 

Jeanine B. Verediano  

Diretora Escolar  

 


