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CIRCULAR Nº 02  /21 . Em 04 de março de 2021.                                                                                                            

   

 

Prezados Pais e responsáveis,  

 

 

“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração” 

Romanos 12:12 

 

É momento de termos fé e esperança no Senhor, pois está preparando momentos 

alegres e de paz para cada um de nós. 

Estamos em oração por cada família, que Deus proteja e abençoe a cada um! 

 

Seguem algumas informações de suma importância para o bom andamento das atividades: 

 

➢ Nesta  semana, nos dias 3 e 4 de março , os alunos do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio estarão  realizando as provas diagnósticas no turno da manhã;  para 

conseguirmos verificar o desenvolvimento de cada aluno afim de direcioná-los às 

aulas de reforço , sendo estas ofertadas  1 vez por semana. Para os  alunos do 

Ensino Fundamental I, as provas serão disponibilizadas  , para resolução no modo 

presencial, assim que houver liberação dos órgãos responsáveis , aguardemos . 

 

➢ A semana de avaliações é do 8 até  12/03. Acompanhe seu(sua) filho(a)! 

 

➢ A convocação para o reforço será entregue em nosso conselho de classe 

participativo, no dia 23/03, para Ensino Fund I e II, e dia 24/03 para o Ensino Médio. 

Será no período de aula e você entrará com o link da turma. Será uma oportunidade 

ímpar   de participar e tirar as dúvidas com os professores. 

 

O ano iniciou e com ele algumas mudanças de pessoal em nosso quadro de 

funcionários. Tivemos a troca:  

Orientadora educacional Elisabete Fraga Oliveira pelo professor Rafael Flores 

Sant’ana,  

Coordenador de disciplina Douglas Canto pelo Jerônimo Ribeiro Salgueiro,  

Secretária Débora Silveira de Bittencurt da Rasa  pela Fabiane Flores da Rosa. 

 Natusa Algarida Figueiredo da Silva que era nossa auxiliar de biblioteca, passou a ser 

nossa auxiliar de secretaria e a nossa nova auxiliar de biblioteca é a Jéssica  

Estamos com uma pessoa nova na zeladoria , Sheila Silva dos Santos Krueger  e na 

monitoria Elisa da Silva Veiga Salgueira. 

 

 

➢ O horário de atendimento continua o mesmo, das 7h15 às  12h ,e das 13h às  17h25, 

precisando nos contatar, estamos atendendo via telefone, WhatsApp, E-mail e caso 

necessite buscar algum material ou documento no presencial, estamos à disposição;  

ligue e agende seu horário, para que não tenhamos aglomerações. Dê preferência 

pelo atendimento online neste momento.  

 



 
 

 

 

Forte abraço e votos sinceros de saúde e paz. 

 

Atenciosamente. 

Diretora 

Marilane Barcelos Pereira  

 


