
 

Circular nº 10/2018  

 

Estimada família! 

 

Estamos finalizando as atividades do primeiro semestre letivo de 2018. Estamos 

felizes com a caminhada construída até aqui e confiantes de que as mudanças que 

vivenciamos, qualificaram nossos processos e auxiliaram nossos estudantes na construção 

do seus perceursos de aprendizagem.  

Temos um longo caminho pela frente, muitos ajustes a realizar e grandes desafios 

a superar, porém com a certeza de que sabemos onde queremos chegar e que o nosso 

compromisso e responsabilidade é garantir a nossas crianças, adolescentes e jovens 

educação humano-cristã de qualidade e que atenda as demandas deste tempo. 

Encaminhamos a seguir as orientações e respeito das atividades finais do semestre, 

bem como, a entrega dos resultados dos estudantes. 
 

Entrega de resultados e diálogo com as famílias: 

 

Educação Infantil – O diálogo entre professores, estudantes e pais da educação infantil, 

bem como, a entrega do parecer semestral, acontecerá durante a semana de 09 a 14/07,      

em horários marcados previamente pelas educadoras e comunicados as famílias através 

da agenda escolar. Serão momentos importantes de escuta, troca de experiências e 

celebração de conquistas. 

 

Anos Iniciais (1º ao 5º ano) – As professoras dos anos iniciais agendarão, de acordo com 

a sua disponibilidade e também da necessidade de cada estudante, momentos de conversa 

para revisitar combinados, realizados durante os diálogos do mês de maio, bem como, 

(re)organizar novas orientações aos estudantes e famílias. Também, estarão disponíveis 

ao atendimento daqueles que não tiverem horários agendados, no dia 07/07, das 9h às 

11h30. Neste dia, atenderão por ordem de chegada. 

 

Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio – O atendimento aos estudantes e famílias 

será realizado pelo Serviço de Orientação Educacional, professores conselheiros e 

também demais professores das turmas. Os professores conselheiros estarão disponíveis 

ao atendimento as famílias, de acordo com os horários a seguir e com agendamento prévio 

realizado pelas famílias, via recepção da escola: 

 

Professora Aline 161 – Quinta-feira, dia 12/07, das 13h30 até 17h 

Professora Paola 162 – Sexta-feira, dia 13/07, das 13h30 até 17h 

Professor Cristian 171 – Sexta-feira, dia 13/07, das 13h30 até 17h 

Gabriela 172- Sexta-feira, dia 13/07, das 13h30 às 17h 

Professora Claudia 181- Quinta-feira, dia 12/07, das 16h45 até 18h e dia 13/07 16h45 até 

18h 



 

Professora Larissa 191 – Quinta-feira, dia 12/07 após 10h e Sexta-feira, dia 13/07 após 

10h 

Professor Alan 211 – Sexta-feira, dia 13/07 das 13h30 até as 17h  

Professora Silvane 221 – Quinta-feira, dia 12/07 das 13h 30 até 17 h 

Professora Juliane 222 - Quinta-feira, dia 12/07 das 13h 30 até 17 h 

Os demais professores das turmas, estarão disponíveis ao diálogo no dia 13/07, no 

horário das 18h às 21h e atenderão por ordem de chegada. O professor Necleto Pansera 

(física do Ensino Médio e 9º ano) atenderá das 19h30 às 21h30. 

Os boletins dos estudantes estarão disponíveis no sistema a partir das 9h do dia 

10/07 e serão entregues impressos as famílias e estudantes que vierem até a escola durante 

os diálogos. 

 

 
Atenciosamente, 

A Direção. 


