
 
Com. 002/2018                                                                                                                                   Gravataí, 26 de Fevereiro de 2019. 

 

Senhores pais e responsáveis (alunos do 2º ao 5º ano), 

 

FERIADO E RECESSO DE CARNAVAL 

Nos dias 04, 05 e 06 de março, não haverá aula. O retorno às aulas será no dia 07/03 (quinta-feira). 

LOJA DE LIVROS/UNIFORMES - Nos dias 27 e 28/02, excepcionalmente o atendimento será das 13h às 18h, dia 01/03 das 13h 

às 16h. Não haverá atendimento no período da manhã, nestes dias. 
Seguem os assuntos tratados na reunião de Pais e Mestres: 

UNIFORME – É obrigatório o uso completo do uniforme escolar. Lembramos que o short saia será permitido para as meninas 

até o 3º ano e os tênis com luzinhas ou rodinhas não fazem parte do uniforme. 

ADORNOS/CABELOS/PINTURAS– Constituem ações proibitivas: o uso de piercings, joias, bijuterias, correntes ou quaisquer 

outros adornos; cabelos compridos para os meninos bem como cabelos tingidos com coloração extravagante e cortes não 

convencionais para meninos e meninas; usar maquiagem e/ou esmalte nas unhas das mãos e dos pés com cores escuras ou 

extravagantes. 

HORÁRIOS – Observar com atenção os horários de entrada e saída das aulas.  

Ano/Série Horário - Manhã Horário - Tarde 

2º ao 4º ano 7h15 às 11h30 13h15 às 17h30 – sexta até as 16h30 

5º ano 7h15 às 11h40 13h15 às 17h40 – sexta até as 16h30 

SEMANA DA SOLIDARIEDADE – Como já ocorreu nos anos anteriores, teremos uma semana para nos mobilizarmos e ajudar 

aos necessitados, será no mês de junho. 

ESCOLA EM MOVIMENTO - O aplicativo que está chegando para facilitar a comunicação entre a escola e a família. Estamos 

nos últimos ajustes.  

ESCOLINHAS – Seguem os contatos para maiores informações: 

Modalidade Contato Modalidade Contato 

Futsal e Voleibol 98492-8616 Inglês 99679-8527 

Ginástica Rítmica 98462-0737/99149-4630 Música 98168-6605 

Patinação 99251-6592 Robótica 3022-4434 

AVALIAÇÃO – O rendimento mínimo exigido para a aprovação é a nota 7,0 (sete vírgula zero) por disciplina e um mínimo de 

75% de frequência das horas aulas. As avalições bimestrais serão: P1, P2 e Trabalho com peso 10,0 cada um. O aluno poderá 

recuperar as provas e o trabalho caso não alcance a nota 7,0, no final do bimestre letivo.  

FALTAS/ATESTADO – Os alunos que precisarem faltar por motivo de doença e perderem provas ou trabalhos deverão procurar 

a Orientadora Profª Zoraide com o atestado para fazerem os devidos acertos.  

USO DOS LIVROS E APOSTILAS – Devido a falta de livros na Loja, que normalizará até o dia 01/03, prorrogamos a data para o 

início do uso dos livros para 07/03. 

NET TAREFA – A partir da segunda quinzena de março será disponibilizado em nosso Portal aos pais e alunos a tarefa de casa 

dada pelo professor constando também a data de entrega. 

OCORRÊNCIAS – A partir da segunda quinzena de março estarão disponíveis no portal, as ocorrências dos alunos. 

 

Cordialmente,        

   

                                                                        Laureci Bueno do Canto 

                                Diretor 

 

 


