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PROJETO SUPERAÇÃO
Em 2016 a Rede lançou o Projeto Superação, que consiste em dar oportunidade de crescimento
acadêmico para todos, não somente para os de nota abaixo da média.
Portanto este ano, daremos continuidade a tal Projeto, pois nossos alunos obtiveram êxito.

TRABALHOS 6º AO 9º
Peso máximo 10,0. O aluno deverá respeitar o prazo de entrega, pré-estabelecido pelo Professor.
Será aceito atraso de apenas 1 dia e com peso 8,0, sendo entregue para a Orientadora
Educacional. Após esse prazo, os trabalhos não obterão valor avaliativo (com ressalva para
atestado médico). Fica a dica: pontualidade, capricho, estar dentro do tema e normas propostas
pelo Professor, contribuirá ao aluno alcançar uma melhor média. Lembrando que a nota da
Superação não substituirá a nota do trabalho.

SEGUNDA CHAMADA
No caso do não comparecimento no dia da avaliação, a mesma só será aplicada se solicitado um
requerimento no SOE (Serviço de Orientação Educacional), com a apresentação de atestado
médico ou mediante pagamento de uma taxa de R$ 25,00, no primeiro momento em que o aluno
retornar à Escola. Obs.: Provas de Superação, não haverá segunda chamada para ambos os
casos.

REFORÇO
Os reforços de 1º ao 5º acontecerão toda segunda-feira das 18h às 18h50, as professoras já fizeram
as convocações e enviaram via agenda, podendo ter alterações durante o ano letivo.
Os reforços de 6º ao 9º terão início dia 22 de fevereiro, no contra turno. Nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática, com dia e horário informado no comunicado 003-17 via
agenda.

CÓDIGO DE ÉTICA
No ato da matrícula todos os pais receberam e assinaram o código de ética adotado pela Rede
Educacional Adventista de todo o Brasil, portanto, solicitamos que os senhores pais/responsáveis fiquem
atentos ao mesmo, sobre DIREITOS E DEVERES COMPATÍVEIS COM A FILOSOFIA DA UNIDADE ESCOLAR, pois
estaremos sendo precisos na cobrança durante o ano letivo. É importante para os alunos que seus
responsáveis o incentivem a respeitar as normas em qualquer situação, pois assim estaremos formando
cidadãos de destaque. Havendo dúvidas, procurar a administração da Escola.

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
Data: Nesta quinta-feira (23/02)
Horário: 18h30
Tema: Bullying e Cyber Bullying
Priorize este momento de aprendizado para estar conosco!

FERIADO DE CARNAVAL
Dia 24/02 (sexta-feira) teremos aula apenas para o período da manhã.
Dias 27 e 28/02 (segunda e terça-feira) não teremos aula.
Dia 29/02 (quarta-feira) teremos aula apenas para o período da tarde.
Obs.: Informações da turminha do Turno Integral à parte via agenda do Integral.

Atenciosamente, A Direção

