COMUNICADO GERAL Nº 25/ 2017
25 de maio de 2017
Assunto: Orientações Gerais

Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!
Filipenses 4:4

1. ESPAÇO NOVO TEMPO
Está acontecendo em nosso colégio a Classe Especial de Estudos da Bíblia denominada “Espaço Novo Tempo”, onde
estamos estudando 7 Temas Especiais. As reuniões acontecem toda quinta-feira às 19h30.
Hoje a temática é O Estado do Homem na Morte.
Caso você tenha interesse, venha a nossa reunião hoje e estude conosco o que a Palavra de Deus fala sobre esta temática.
2. ENEM 2017
Se você já fez sua inscrição, beleza! Se já pagou, maravilha! Se não pagou ainda, lembre-se que o prazo encerra amanhã!
Se deixar para última hora alguma coisa pode dar errado.
O INEP ainda não divulgou quantas pessoas fizeram a inscrição. Disseram que vão divulgar depois que encerrar o prazo do
pagamento para ter um número oficial de pessoas aptas a prestar o exame. Mesmo assim, eles já imaginam que o número
de inscritos será menor que o número de inscritos do ano passado. O número de vagas oferecidas aumenta a cada ano.
Se o número de inscritos diminuir esse ano, teremos menos candidatos por vaga. Isso pode tornar mais fácil o acesso a
universidade pública? Talvez sim. A única forma de saber isso é concluindo o pagamento e fazendo a prova esse ano.
Agora é só estudar e fazer uma boa prova no final do ano.
Sucesso!
3. EXCURSÃO PEDAGÓGICO / RECREATIVO
Comunicamos que no dia 12/06/17 (segunda-feira), iremos realizar a excursão para os alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I para a SITIOLÂNDIA, que é um parque ecológico de recreação infantil, localizada na Serra da Cantareira.
Em uma área de 74.000 m² da Mata Atlântica, oferece 37 atrações que promovem educação e entretenimento para
crianças de todas as idades. Os visitantes participam de atividades recreativas, esportivas e culturais que despertam
valores e ideias de preservação ambiental para contribuir com um mundo melhor.
O valor do passeio é RS 120,00 (cento e vinte reais), que deverá ser pago na tesouraria do colégio até o dia 02/06,
juntamente com o preenchimento da autorização.
Os cancelamentos serão aceitos até o dia 02/06.
4. SIMULADO ENSINO FUNDAMENTAL
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 preparalos 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 vestibular
de verdade, pois ainda haverá tempo de redefinir metas e estratégias. Também é importante para ajudá-lo a familiarizarse com o tipo de prova, com o tempo que se deve dedicar em cada questão e qual prova deve ser priorizada.
O simulado do Ensino Fundamental, do primeiro semestre, acontecerá nas seguintes datas:
 31/05 (4ª feira) – 5º Ano
 01/06 (5ª feira) – 6º ao 9º Ano – Abaixo os horários de aplicação do simulado:
6º ao 9º Ano
Entrada
Intervalo
Aplicação da Prova
Saída
Manhã
7h
7h45 às 8h05
8h05 às 11h50
Horário Normal
Tarde
13h
13h45 às 14h05
14h05 às 17h50
Horário Normal
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Como o horário de intervalo será diferenciado, orientamos que os mesmos tomem seu desjejum reforçado, tragam de
casa garrafa de água, barra de cereais, frutas, etc. (evitar alimentos condimentados e gordurosos, embalagens barulhentas
ou alimento com odor forte).
O tempo de realização da prova é de 4 (quatro) horas.
O caderno de questões e gabaritos serão recolhidos ao término do simulado. Nossos professores farão a revisão e a
retomada dos conteúdos em sala.
5. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES – FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
Conforme Cronograma de Avaliações entregue no começo do bimestre, lembramos as avaliações terão início na próxima
semana, no dia 02/06. Orientamos aos alunos a colocarem as atividades e trabalhos atrasados em dia; estudem para as
avaliações. Vale lembrar que na semana de provas as aulas possuem um horário reduzido, a fim de termos todas as aulas
normais da grade. O início das provas será às 10h50. Nesse dia os alunos do Fundamental II estarão sendo dispensados à
partir das 11h30 e o Ensino Médio à partir das 12h20.
AVALIAÇÃO 2:
DATA
02/06
05/06
06/06
07/06
08/06
09/06
12/06

FUNDAMENTAL II
PRODUÇÃO DE TEXTO E HISTÓRIA
MATEMÁTICA
CIÊNCIAS
LÍNGUA PORTUGUESA
GEOGRAFIA
ESPANHOL
INGLÊS

DATA
02/06
05/06
06/06
07/06
08/06
09/06
12/06

ENSINO MÉDIO
PRODUÇÃO DE TEXTO E BIOLOGIA
MATEMÁTICA
LITERATURA E ESPANHOL
HISTÓRIA E GEOGRAFIA
QUÍMICA E * FILOSOFIA (entrega de trabalho)
FÍSICA E * SOCIOLOGIA (entrega de trabalho)
INGLÊS E LÍNGUA PORTUGUESA

A 2ª Chamada Avaliação 2 será dia 13/06 (terçafeira). As provas de todas as disciplinas serão
feitas neste mesmo dia.
OCORRERÁ NO PERÍODO CONTRA TURNO.
A data limite par o requerimento é até o dia
12/06 (segunda-feira) no SOE.

6. ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS
Relembramos aos pais que, ao entregar ou retirar os alunos do colégio, cuidem com as áreas reservadas para a garagem
das residências ao redor do colégio. Não bloqueiem as mesmas, evitando desconfortos com a vizinhança.
Também chamamos a atenção para as áreas demarcadas em frente ao colégio para embarque e desembarque, não
deixando seu veículo estacionado. Caso haja alguma fiscalização da SEMOB seu veículo poderá ser notificado.
7. COMUNICADOS
Lembramos a todos que os nossos comunicados são enviados para todos os alunos apenas via e-mail e estando também
disponível no site. Solicitamos que o seu e-mail seja atualizado na secretaria do colégio, para que você não fique sem as
informações semanais. Consulte também o site saocaetano.educacaoadventista.org.br.
Emerson Francisco da Silva
Administrador Escolar
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