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CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO - 6º AO 9º
Ressaltamos a importância no acompanhamento acadêmico do aluno, pois sabemos que o processo ensino
aprendizagem requer um trabalho conjunto entre a família e a escola. O 1º CCP que será realizado no dia 22 de
março de 2017 das 7h30min às 11h30min. Os professores estarão disponíveis para recebê-los conforme horário
abaixo.
Português
7h30 às 9h
História e Geografia
7h30 às 9h
Ciências
9h00 às 10h15
Ensino Religioso
9h00 às 10h15
Inglês
10h às 11h
Matemática
10h às 11h30
Ficando a sua escolha, pois o professor escolhido estará recebendo e passando as informações, representando
todo o grupo docente. Alunos convocados estarão recebendo comunicado específico na segunda-feira (20/03).
Havendo dúvidas, entre em contato no período matutino com a Orientadora Escolar.
Agradecemos o apoio e o acompanhamento que os senhores estarão dando ao referido aluno neste início de ano
escolar.
OBS. Neste dia as aulas acontecerão normalmente.

COMPROMISSOS DIÁRIOS
UNIFORME COMPLETO: De acordo com o controle do uso do uniforme feito diariamente pelos monitores, temos
visto que vários alunos têm comparecido à escola sem o uso completo do mesmo. Solicitamos o compromisso
da família quanto a esta exigência.
ATRASOS: Para que seu filho não comprometa o seu desempenho acadêmico, é de extrema importância a
pontualidade no horário de chegada à escola. O atraso frequente faz com que o aluno não aprenda a cumprir
com suas responsabilidades.
MATERIAIS DIDÁTICOS DIÁRIOS (livros, cadernos, estojo e agenda): São itens de suma importância para
a aprendizagem, e o vir para a aula sem o respectivo material acarreta um prejuízo de conteúdos e disciplina,
prejudicando a nota bimestral final.
CASOS ESPORÁDICOS DEVEM SER JUSTIFICADOS PELOS PAIS, ATRAVÉS DA AGENDA ESCOLAR.
CONTAMOS COM A SERIEDADE NO CUMPRIMENTO DESTES ITENS ACIMA RELATADOS.

PREMIAÇÃO MATRÍCULAS - UNIFORMES
Todos os alunos que efetuaram a rematrícula para 2017 até 31/10/16, participaram da campanha de
premiação.
Já enviamos os tamanhos específicos de cada aluno para a administração da Rede Adventista do Sul do Brasil
para o pedido dos uniformes. Devido a logística ser muito grande, os uniformes chegarão à nossa Unidade em
breve, mas infelizmente não temos a data EXATA para a chegada dos mesmos.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Diretor Marcos Antonio Selhorst

