
FERIADO CARNAVAL

Na sexta-feira 01/03 que antecede o carnaval

não teremos aula no período da tarde e na

quarta-feira 06/03 não haverá aula para as

turmas do período da manhã.

PROJETO PRIMEIRO DEUS

Dizem que quando oramos por alguém é como

se estivéssemos dando um carinho dentro do

coração da pessoa.

Realizamos em nossa escola, durante dez dias o

projeto “Primeiro Deus”. Este projeto envolveu

alguns tipos de abstinências e oração. O objetivo

era nos manter mais conectados com Deus.

Amanhã 23/02, realizaremos um projeto (extra

curricular) na praça central da cidade onde

funcionários e alunos do 6º ao 9° estarão

oferecendo oração para distribuir carinho no

coração das pessoas.

SEMANA DE PROVAS

Acontecerá na semana de 11 a 15/03 para todas

as turmas do Ensino Fundamental I e II. Em

breve enviaremos o cronograma.
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PREZADOS PAIS

E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês

receberão". Mateus 21:22

UNIFORMES

A partir de segunda-feira dia 18, começamos a

cobrar o uso obrigatório do Uniforme. Pedimos que

estejam atentos sobre este aspecto importante.

LIVROS DIDÁTICOS

Se você ainda não providenciou, o faça com

urgência. Os professores já estão utilizando e

cobrando o uso.

CÓDIGO DISCIPLINAR

Reler o código disciplinar com o seu filho é de

extrema importância para que possamos trabalhar

em sintonia. Esta semana estaremos passando nas

salas para lembrar os alunos das principais

regrinhas. Ajude-nos com esta parceria. Alguns

itens muito importantes:

✓ Não é permitido o uso de joias e ou bijuterias.

✓ O Uso de uniforme é obrigatório. Atentar para o

prazo de tolerância.

✓ Cuide com o horário de entrada e saída. Para a

entrada teremos 10 minutos de tolerância.

✓ O uso do tênis é obrigatório. Para a segurança

dos alunos, sandálias, botas, chinelos, crocs,

rasteirinhas, sapatilhas etc. são proibidos.

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES

Reunião para as turmas de 6° A e B e 7° A e B na

próxima quinta-feira dia 28/03 às 18h. Será muito

importante pois falaremos de adaptação e hábitos

de estudos.
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