Comunicado Setembro/2019

Prezadas famílias.

Com muito entusiasmo e luz iniciamos o mês da Bíblia. Que Deus possa nos abençoar por
meio de Sua palavra.
Lembramos, também, que vivenciamos o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do
suicídio, um problema real que afeta muitas famílias. Lutemos juntos para que a palavra de Deus
preencha todos os corações iluminando com projetos de valorização à vida.
Preocupados com a saúde de nossos alunos e seus familiares, reforçamos que todos devemos
estar em dia com o calendário de vacinas. A orientação do Ministério da Saúde é que pessoas que
têm entre 15 e 29 anos procurem um posto de saúde mais próximo com a carteirinha de vacinação
para que seja verificada a necessidade de se vacinarem contra o sarampo, pois essa faixa etária
constitui o grupo de risco.
Sempre em busca de maior segurança para nossos alunos, informamos que instalaremos
catracas de acesso ao longo do mês de setembro e, em breve, os familiares receberão instruções de
como será a entrada com este novo sistema.
No início do mês de outubro, realizaremos com nossos funcionários e alunos, nos dois
períodos, um treinamento preventivo de evacuação do prédio, para o caso de incêndio.
A atividade será monitorada por nossos funcionários, membros da CIPA e, também, pela
empresa Consultec.
E ainda para enriquecer nossos cursos temos novidades para 2020:
● Programa Bilíngue da International School para alunos da Educação Infantil;
● Novo material didático “NAUTAS” com robótica e aulas interativas para os alunos do
Ensino Fundamental I;
● Ampliação de carga horária, 35 aulas semanais, ou seja, 7 aulas diárias, novas
disciplinas e propostas de trabalho para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Serão realizadas reuniões para que os pais conheçam as propostas pedagógicas. Em breve
seguirão as datas, participem!
Informamos que, ao longo do mês, as famílias receberão mais informações sobre as novidades
para o próximo ano, bem como sobre as rematrículas 2020!
Garanta a vaga de seu(sua) filho(a)!
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02/09 - Início do terceiro trimestre/2019.
03/09 até 11/09 - Plantão de dúvidas para Recuperação referente ao segundo trimestre, conforme
comunicado já enviado - Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
05/09 - Reunião de Pais e Mestres - Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, das
18h30min às 20h30min - plantão de atendimento.
06/09 - Reunião de Pais e Mestres - alunos chineses, às 8h00.
09/09 a 13/09 - Seletivas - Treinamentos esportivos.
12/09 - Prova de recuperação - Ensino Fundamental II e Ensino Médio, às 13h30min.

16/09 até 25/09 - Avaliações Mensais - Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Calendário seguirá
em comunicado específico.
19/09 - Reunião para os pais dos alunos da Educação Infantil para conhecerem o Programa Bilíngue.
O horário seguirá em comunicado específico.
21/09 - Pré FEST, atividade realizada pela Pastoral, para que os alunos organizem as apresentações
para a participação no FEST 2019 ( Evento das Obras e Escolas Salesianas que acontecerá em
26/10); horário será informado em comunicado específico.
25/09 - Reunião de Formatura, 9º ano e 3º série do Ensino Médio às 18h30min.
25/09 - Reunião sobre a viagem de formatura 9º ano (preparo de bagagem) às 19h30
26/09 - Substitutiva da Mensal, às 13h30min - Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
30/09 - Atividade especial do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e valorização
da vida (todos os alunos deverão vir com uma camiseta amarela).

