15/05/2017

Comunicado Importante
REUNIÃO DE PAIS – INFANTIL / FUNDAMENTAL I e II – 1º TRIMESTRE / 2017
Chegamos ao fim de mais um trimestre e contamos com a participação de todos na reunião de pais
e mestres que será realizada no dia 17/05/2017 (quarta-feira) nos seguintes horários:
ENSINO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO FUNDAMENTAL II

(MATERNAL I e II /

(1º AO 5º ANO)

(6º AO 9º ANO)

MANHÃ:

MANHÃ:

MANHÃ:

INÍCIO: às 07h30

INÍCIO: às 07h30

INÍCIO: às 07h30

TÉRMINO: 11h30

TÉRMINO: 11h30

TÉRMINO: 11h30

*TARDE:

TARDE:

TARDE:

INÍCIO: às 13h30

INÍCIO: às 13h30

INÍCIO: às 13h30

TÉRMINO: 17h00

TÉRMINO: 17h30.

TÉRMINO: 17h30.

JARDIM I e II)

*Reunião com Prof.ª
Monica = Turma

Ressaltamos que a cantina NÃO estará aberta.
Informamos que as notas estarão disponíveis no site do colégio

Jardim I =

www.colegiosabioviver.com.br a partir de 16/05/2017, basta

Somente à tarde

acessar com os dados fornecidos via agenda.

É importante lembrar que neste dia não haverá aula, mas a escola estará funcionando normalmente
para atender aos alunos de integral e intermediário.
E se possível evitem a participação das crianças na reunião.

PAUTA DA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
1º TRIMESTRE - EDUCAÇÃO INFANTIL
DIA: 17/05/2017

Uniformes:
 Informamos aos pais que o uso do uniforme é completo e obrigatório. Pedimos a gentileza
de colocarem o nome do aluno em todas as peças de uniforme.
Lanches:
 Não é autorizado o envio de lanches tipo: doces, salgadinhos (industrializados tipo
cheetos), refrigerantes, nuggets, salgadinhos (coxinha, risoles, etc).
Medicação: Para que seja ministrado a medicação no colégio, obrigatoriamente deve vir
acompanhado o receituário médico atualizado. O colégio não possui nenhum tipo de medicação,
ou seja, a medicação também deverá estar dentro da mochila do aluno. Não medicaremos fora do
horário estipulado no receituário.

Troca de roupas: manter na mochila uma troca de roupa para eventuais ocorrências. Para as
crianças que utilizam fraldas, manter sempre a quantidade suficiente para o dia. Manter também
lenços umedecidos e pomadas, pois não é autorizado utilizar de outros alunos.
Passeios e lembranças: todas as lembranças e passeios possuem um prazo para serem
autorizadas e entregues. No término do prazo não será mais possível a aquisição da mesma.
Agenda: Pedimos aos pais a gentileza de vistarem diariamente a agenda dos alunos.
Férias de Julho
 03/07/2017 (segunda-feira) – Início das férias;
 02/08/2017 (quarta-feira) – retorno das aulas
Obs: Para os alunos do período intermediário e integral o colégio funcionará normalmente no mês de
julho apenas com recreação. Durante as férias os alunos do meio período não poderão comparecer
ao colégio devido também às férias das professoras, nesse mês o colégio trabalha com um quadro
menor de funcionários. Contamos com a compreensão.
Importante: É de extrema importância que os números de telefones e e-mails estejam
atualizados, por essa razão pedimos que informem na agenda esses dados para que possamos
atualizar nosso banco de dados.

Ata de reunião

Ensino Fundamental I

Data: 17/05/17

Comportamento:





Constantemente os alunos são orientados e chamados a atenção por indisciplina. Conversas demasiadas
atrapalham o rendimento escolar.
Falta de capricho nas atividades de casa e trabalhos não entregues. Vale lembrar que a composição de nota
tem como um dos itens avaliativos a pontualidade na entrega das atividades.
Os estudos devem ser constantes e não apenas em período de prova. Observamos que muitos estudam na
véspera das avaliações e não se saem tão bem.

Uniformes:



Uso do uniforme é indispensável. Lembrando que nas quintas-feiras que antecedem um feriado, é para vir de
uniforme e não de Causal Day.
Deixar sempre na mochila uma troca de roupa para uma eventual necessidade.

Atrasos e faltas:



Emendas de feriado, viagens no período letivo, entrada após o início das aulas e saída antes do término destas,
causa grande prejuízo aos alunos devido a perda da explicação.
Havendo falta, seja por motivo justificável ou não, é de suma importância que o aluno pegue o conteúdo
imediatamente ao seu retorno.

Materiais:




Atenção aos materiais: Diariamente são deixados materiais nas salas, assim como uniformes, garrafas e potes
plásticos. Na maioria das vezes estes objetos não estão nomeados.
Consultar sempre o horário de aulas para evitar o esquecimento de material/livro.
Alguns pais ainda não enviaram todos os itens da lista de material, principalmente a quantidade solicitada de
folha de sulfite, favor providenciar.

Normas:
 Caso seja necessário medicar os alunos, no período de aula, não o faremos sem receita médica.

Agenda Escolar:


Vistar os comunicados e recados dos professores diariamente !!



Atentar-se aos prazos para envio de autorizações dos eventos e lembrancinhas.

Datas importantes








Período previsto para Avaliações Intermediárias do 2º Trimestre: 19/06 a 27/06
Festa Junina: 25/06
Férias escolares: 03/07 a 01/08
Retorno: 02/08/2016 e devolução das Atividades de Férias
Festa do Dia dos Pais: 12/08

Os boletins encontram-se disponíveis no site do colégio: www.colegiosabioviver.com.br

IMPORTANTE: NESTE DIA NÃO HAVERÁ AULA, O COLÉGIO ESTARÁ COM SEU FUNCIONAMENTO NORMAL
PARA ATENDER OS ALUNOS DO INTEGRAL E INTERMEDIÁRIO. LEMBRAMOS QUE NESTE DIA, A CANTINA NÃO
ESTARÁ ABERTA.

Ata de reunião 1º trimestre 2017
REUNIÃO: FUNDAMENTAL II (6º AO 9º)
DIA: 17/05/2017 (quarta-feira)
HORÁRIO: 07h30 ÀS 11h30
13h30 ÀS 17h30
Comportamento:



Conversas demasiadas atrapalham o aproveitamento escolar.
Atividades de casa e trabalhos não entregues ou entregue sem a devida atenção e capricho. Vale
lembrar que a composição de nota tem como um dos itens avaliativos a pontualidade na entrega das
atividades.

Uniformes:
 Uso do uniforme é indispensável.
Material escolar:
 Ainda há pendências de materiais solicitados no início do ano e que ainda não foram entregues.
Pedimos a gentileza de enviar o restante do material.

Há uma cópia do controle de entrega nas pastas para que seja retirado.


Atenção aos materiais sem nome do aluno: Diariamente são deixados materiais nas salas, assim
como uniformes, garrafas e potes plásticos. Na maioria das vezes estes objetos não estão
nomeados.

Atrasos e faltas:
 Emendas de feriado, viagens no período letivo, entrada após o início das aulas e saída antes do
término destas, causam grande prejuízo aos alunos devido a perda das explicações.
 Havendo falta, seja por motivo justificável ou não, é de suma importância que o aluno pegue o
conteúdo imediatamente ao seu retorno. Lembrando novamente que: Não são os colegas de sala
que devem procurá-lo e sim o próprio.
Agenda Escolar:
 Reforçamos o pedido para vistar os comunicados e recados dos professores.
Datas previstas das próximas festividades.
 25/06 – Festa Junina
 12/08 – Dia dos Pais

Importante:





Períodos de Avaliações Intermediárias – Fund. II – 19 a 23 de junho/2017
Período de férias escolares: 03/07/2017 a 01/08/2017
Períodos de Avaliações Trimestrais – Fund. II – 21 a 25 de agosto/2017

Os boletins se encontrarão disponíveis no site do colégio a partir de 16/05/2017:
www.colegiosabioviver.com.br.

IMPORTANTE: NESTE DIA NÃO HAVERÁ AULA, O COLÉGIO ESTARÁ COM SEU FUNCIONAMENTO
NORMAL PARA ATENDER OS ALUNOS DO INTEGRAL E INTERMEDIÁRIO. LEMBRAMOS QUE
NESTE DIA, A CANTINA NÃO ESTARÁ ABERTA.
Atenciosamente,
Tia Claudia.

