
 

 

 

 

 

Campinas, 05 de abril de 2019. 
 

Comunicado nº 10/2019.  
 

Prezados Pais ou Responsáveis, solicitamos atenção para as informações abaixo. 

ESCOLA DE FAMÍLIA 

No dia 11 de abril teremos o primeiro encontro da Escola de Família, com um tema extremamente relevante e atual: 

“Os Perigos da Tecnologia na Família”. Será no auditório da escola, das 19h30 às 21h. Para desenvolver o tema e 

responder a perguntas, teremos uma convidada especial, a Dra. Adriana Siqueira, psicóloga e terapeuta familiar, pós-

graduada em Terapia Familiar Sistêmica e Psicanálise de Adultos e Crianças. Será uma grande oportunidade de 

aprendermos como melhor proteger nossas famílias. Não perca! 

CANTATA DE PÁSCOA – TRAJE DOS ALUNOS 

Na Cantata de Páscoa que teremos nos dias 16 e 17 de abril, solicitamos aos responsáveis que os alunos estejam 

trajados com calça ou bermuda jeans e camiseta branca. Informações sobre as turmas de cada sessão e horários 

constam nos últimos comunicados. 

REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORES 

No dia 23 de abril teremos a Reunião de Pais e Professores do 1º Bimestre. Ocorrerá em forma de plantão 
(atendimento individual, por ordem de chegada), conforme os horários das turmas: 

Turmas da Manhã: das 7h às 12h Turmas da Tarde: das 12h45 às 17h30 

Como os professores estarão envolvidos no atendimento aos responsáveis, não haverá aulas nesse dia. 
Obs.: Os alunos do período integral terão atividades nesse dia, no horário habitual. 

PROJEÇÕES DE NOTAS E REAVALIAÇÕES 

Os alunos do Ensino Fundamental estão levando, nesta data, a projeção de notas do 1º bimestre. Ela contempla os 

resultados obtidos a partir das avaliações escritas AV1 (0 a 8,0) + AV2 (0 a 8,0) / 2 + trabalhos e atividades (0 a 2,0), 

totalizando a média do bimestre. Os alunos cuja(s) média(s) estiver(em) abaixo de 6,0 (seis) farão a reavaliação 

durante o horário normal das aulas, conforme a tabela abaixo. Os conteúdos para tais avaliações serão os mesmos das 

avaliações escritas. 

08/04 - Segunda-feira  Ciências 

09/04 - Terça-feira Língua Portuguesa 

10/04 - Quarta-feira História 

11/04 - Quinta-feira Matemática 

12/04 - Sexta-feira Geografia 

Para confirmação de ciência dos responsáveis, pedimos a gentileza de assinarem e enviarem o termo abaixo pela 
agenda do(a) aluno(a). Os pais dos alunos cujas médias previstas ficaram acima de 6,0, que desejarem que os mesmos 
também façam a(s) reavaliações para melhorar o rendimento, podem discriminar as disciplinas no termo abaixo.  

 Desejamos a todos um bom fim de semana, com a proteção divina!  

A Direção.  

............................................................................................................................................................................................ 
TERMO DE CIÊNCIA 

                                                                                                                                                                                          
Eu,__________________________________________________, RG nº________________, responsável legal pelo(a) 

aluno(a) _________________________________ declaro estar ciente das informações contidas no Comunicado nº 

10/2019,  concernentes à projeção de notas do 1º bimestre e o calendário das reavaliações.  

Data: _____/_____/2019. 
_________________________________________ 

Assinatura 


