Circular nº 09/2018
Estimada família!
Com o intuito de fortalecer cada vez mais a comunicação entre escola e famílias, seguem
orientações para o final do 1º semestre do ano letivo:
Jogos da Copa - Durante o período de 14/6 a 15/7, acontecerá a Copa do Mundo de

Futebol, na Rússia. Por ocasião dos jogos do Brasil nos dias 22/6, às 9h e dia 27/6, às
15h, comunicamos que permaneceremos com as atividades normalmente, oportunizando
aos nossos estudantes assistirem aos jogos do Brasil no Colégio. Nesses dois dias, não
realizaremos atividades avaliativas, trabalhos e/ou outros que venham comprometer o
desenvolvimento dos estudantes. Caso a seleção brasileira se classifique para a fase
eliminatória, enviaremos novas orientações.
Festa Junina - Vem aí a Festa Junina 2018 do Marista Medianeira!

Estudantes, educadores, familiares e comunidade, estão todos convidados a participarem.
A Festa vai ser no dia 23 de junho, sábado, das 14h às 18h, no Colégio e terá comidas
típicas, música, dança, brincadeiras, apresentações artísticas e muito mais. Venha se
divertir com a gente!
Recesso escolar – Reforçamos que, conforme consta no calendário escolar 2018, o
recesso para estudantes acontecerá entre os dias 14 a 29/07. Retornaremos com as
atividades normais no dia 30/07.
Jornada Pedagógica – Com o intuito de qualificar, cada vez mais a prática pedagógica
desenvolvida em nosso colégio, durante os dias 16 a 20/07 os educadores estarão
envolvidos em diversas atividades de formação, discutindo conceitos importantes
referentes a metodologias e práticas avaliativas desenvolvidas junto aos estudantes.
Participarão de palestras, relato de boas práticas, momentos de estudo e reflexão, bem
como, momentos de planejamento para o segundo semestre de 2018. Nesta semana
também, as professores e monitoras de aprendizagem da educação infantil participarão
da 2ª Jornada da Educação Infantil Marista, em Viamão.
Ensino Fundamental II e Ensino Médio – Reforçamos a importância do
acompanhamento da rotina de atividades avaliativas e de estudo vivenciadas pelos
estudantes neste final de semestre. No site da escola encontra-se a descrição das
atividades
e
as
respectivas
datas
de
realização
http://colegiomarista.org.br/medianeira/comunicados-orientacoes/calendario-de-avaliacoes20181-6-ano-ao-ensino-medio .
O Serviço de Coordenação Pedagógica e Serviço de Orientação Educacional estão a disposição
para esclarecer dúvidas e auxiliar nas orientações.
Atenciosamente,
A Direção.

