COMUNICADO GERAL Nº 10/ 2017
24 de março de 2017
Assunto: Orientações Gerais

Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá; não permitirá jamais que o justo seja abalado.
Salmos 55:22

1. SEMANA DE RECUPERAÇÃO
A nossa semana de recuperação (R1 e R2) acontecerá de 24/03 (quinta-feira) à 04/04 (terça-feira).
Os alunos que estão de recuperação farão a prova das 7h às 8h, depois terão aula normal.

Os alunos que não estão de recuperação deverão entrar às 8h nesta semana.
Recuperação:
DATA

FUNDAMENTAL II

DATA

ENSINO MÉDIO

27/03

Produção de Texto e História

*24/03

*Literatura e Geografia

28/03
29/03

Inglês
Língua Portuguesa

27/03
28/03

Inglês e História
Física e Sociologia

30/03
31/03

Ciências
Geografia

29/03
30/03

Matemática
Produção de Texto e Biologia

03/04
04/04

Espanhol
Matemática

*31/03
03/04

*Simulado
Química e Filosofia

04/04

Língua Portuguesa e Espanhol

* Em virtude do Simulado - Ensino Médio no dia 31/03 (6ª feira), as provas de Literatura e Geografia foram alteradas para o dia 24/03 (6ª feira).
2. SIMULADO DO ENSINO MÉDIO
O segredo para o sucesso é a dedicação ao estudo e o foco no objetivo no qual se quer chegar. Para treinar, os simulados são grandes aliados que ajudam
os alunos a perceberem quais são seus pontos fortes e fracos além, é claro, de preparar psicologicamente e fisicamente para uma prova longa, com bastante
leitura e que exige concentração ao máximo.
Descobrir as dificuldades enquanto se faz o simulado é muito melhor do que descobrir quando se está fazendo o próprio vestibular, pois ainda haverá tempo
de redefinir metas e estratégias. Também é importante para ajudá-lo a familiarizar-se com o tipo de prova, com o tempo dedicado em cada questão, qual
prova deve ser feita primeiro e qual deve ser deixada por último.
O simulado do Ensino Médio, acontecerá dia 31/03 (1º, 2º e 3º EM).
A entrada dos alunos será às 7h e iniciaremos a aplicação às 8h05 até às 12h35. O tempo de realização da prova é de 4h30 (quatro horas e trinta
minutos).
Neste dia, 31/03, o intervalo será das 07h45 às 08h05, orientamos que os alunos tomem seu desjejum reforçado, tragam de casa garrafa de água, barra de
cereais, frutas, etc. (evitar alimentos condimentados e gordurosos), para o lanche durante a prova se necessário.
O caderno de questões e gabaritos serão recolhidos ao término do simulado. Nossos professores farão a revisão e a retomada dos conteúdos em sala.
3. FEIRINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º NO
Durante toda a semana os nossos alunos do Pré I ao 5º ano receberam “dinheirinhos” conforme o desenvolvimento das atividades cotidiana de sala de aula.
Dia 27/03 (segunda-feira) às 19h30 teremos uma feirinha onde os alunos farão suas compras. Durante a feirinha os pais poderão assistir a palestra de
lançamento do curso de finança pessoal. (Item 6).
O objetivo desse projeto é auxiliar também as crianças a fazerem o uso adequado dos seus bens.
Não perca!
4. PLANTÃO DE DÚVIDAS
O Colégio oferece plantão de dúvidas para as disciplinas de Português e Matemática (fundamental II) e Português, Matemática, Física e Química (Ensino
Médio). Os alunos que tiverem dúvidas ou dificuldades nos assuntos tratados em aula, serão convocados pelo Colégio.
5. ACOMPANHAMENTO DO QUADRO ACADÊMICO
Acesse o site do Colégio saocaetano.educacaoadventista.org.br e acompanhe as notas, recuperações, ocorrências, calendários do (a) seu (a) filho (a).
Caso haja dúvidas sobre o cadastro no site, procurar o Lucas do TI.
6. CURSO DE FINANÇA PESSOAL E FAMILIAR
Iniciaremos na próxima segunda-feira dia 27/03 às 19h30, o I Curso de Finança Pessoal e Familiar. Nosso objetivo é auxiliar as famílias a fazer em uso
adequado do seu dinheiro, como também a reconhecer e definir as suas prioridades,
O curso terá a duração de 12 palestras que ocorrerão às segundas-feiras. O custo da apostila é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e as vagas são limitadas.
Faça sua inscrição até o dia 24/03. Ela pode ser feita pelo e-mail saocaetano@adventistas.org.br, pelo telefone 4233-3807 ou encaminhando a ficha abaixo
para a secretaria.
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo:
Telefones:
E-mail:
Diretor Emerson Francisco da Silva

Colégio Adventista de São Caetano do Sul
Rua Marlene, 500 – Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP - CEP: 09580-270 Fone: (11) 4233-3800

