COMUNICADO GERAL Nº 06/ 2017
Pois tu, ó SENHOR Deus, abençoas os que te obedecem, a Tua bondade os protege como

um escudo.

23 de fevereiro de 2017
Assunto: Orientações Gerais

Salmos 5:12

1. Recesso de Carnaval
Nos dias 27 e 28/02/2017 não teremos aulas devido ao Feriado do Carnaval.
Amanhã, dia 24/02/17, teremos aulas somente para as turmas do Período da Manhã e no dia
01/03/2017, quarta-feira, teremos aulas somente para as turmas do Período da Tarde.
O horário de funcionamento da secretaria e tesouraria amanhã, dia 24/02/17 será até às 14h, e na
quarta-feira, dia 01/03/17 será a partir das 11h.

Programe-se para passar esse tempo precioso com a família!
2. PLANTÃO DE DÚVIDAS – FUNDAMENTAL II E ENSINO
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. Os plantões começaram dia 13/02/17 (segunda-feira).
3. TÉRMINO DOS 10 DIAS DE ORAÇÃO
Agradecemos a todos pelo apoio nesse projeto tão importante que envolveu todos os professores,
funcionários e alunos.
O colégio realizou um “mutirão” de oração pelas famílias. Muitos receberam uma oração e a leitura de
um verso bíblico por telefone. Vários alunos tiveram o privilégio de orar com seus professores e amigos
na tenda de oração.
Entendemos que a oração é a força do cristão, como diz o ditado: “O poder do cristão não está na força
dos punhos cerrados e sim nos joelhos dobrados”.
4. TÉRMINO DA SEMANA DE AVALIAÇÕES
Terminamos ontem o primeiro período de avaliações do 1º bimestre (AV 1), onde as mesmas já estão
sendo corrigidas pelos professores e lançadas no site. As avaliações também são entregues para os
alunos à partir do 2º ano. Recomendamos que os pais fiquem atentos e acompanhem os resultados dos
seus filhos. Caso haja alguma dúvida, procure o setor de Orientação Educacional.
Com estima cristã,
Diretor Emerson Francisco da Silva
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