COMUNICADO GERAL Nº 11/ 2017
30 de março de 2017
Assunto: Orientações Gerais

Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
Efésios 6:4

1. SIMULADO DO ENSINO MÉDIO
Lembramos que o simulado do Ensino Médio, acontecerá amanhã, dia 31/03 (1º, 2º e 3º EM).
A entrada dos alunos será às 7h.
Iniciaremos a aplicação das 8h05 às 12h35. O tempo de realização da prova é de 4h30 (quatro horas e trinta minutos).
Neste dia, 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.
2. SEMANA DE RECUPERAÇÃO DO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
A nossa semana de recuperação (R1 e R2) está acontecendo desde o dia 24/03 (quinta-feira), indo até o dia 04/04 (terça-feira).
Os alunos que estão de recuperação farão a prova das 7h às 8h (período manhã), 13h às 14h (período tarde), depois
terão aula normal.
Os alunos que não estão de recuperação deverão entrar às 8h (período manhã) e às 14h (período tarde) nesta semana.
Recuperação:
DATA
30/03
31/03
03/04
04/04

FUNDAMENTAL II
Ciências
Geografia
Espanhol
Matemática

DATA
30/03
31/03
03/04
04/04

ENSINO MÉDIO
Produção de Texto e Biologia
Simulado
Química e Filosofia
Língua Portuguesa e Espanhol

3. PLANTÃO DE DÚVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
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.
4. 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.
5. SEMANA SANTA
Durante o período de 10 à 13 de abril, teremos a programação da Semana Santa para nossos alunos. Ocorrerá nas capelas,
onde estaremos trabalhando os ensinamentos bíblicos sobre a páscoa.
Preparamos também um momento para os pais, que ocorrerá dia 11/04 (terça-feira) às 19h30 com a participação do coral
dos alunos da Educação Infantil e Fundamental I, além de algumas apresentações dos alunos do Fundamental II e Ensino
Médio.
Contamos com a sua presença.
6. CURSO DE FINANÇA
Lembramos a todos os inscritos que as aulas irão começar dia 03/04 (segunda-feira) às 19h30.
7. AGRADECIMENTO
Agradecemos a todos que participaram da Feirinha que encerrou a semana do Ensino Financeiro para os alunos da Educação
Infantil e Fundamental I. Foi um grande sucesso!
8. REUNIÃO DE PAIS
Nossa reunião de pais será dia 17/04 (segunda-feira). Se programem para estarem presente!
Maiores informações, encaminharemos posteriormente.
Com estima cristã,
Diretor Emerson Francisco da Silva
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