Reunião de Pais e Mestres –16/04/2018
Fundamental II – Ensino Médio
Srs. Pais,
Abaixo seguem algumas informações importantes:
16/04
30/04
01/05
12/05
11/05 a 18/05
31/05
01/06
05 e 06/06
16/06
11 e 12/06
18/06 a 26/06
27/06
28/06
28/06
30/07

CALENDÁRIO – 2º BIMESTRE
Reunião de Pais – Finalização 1º Bimestre
Emenda de feriado – atividades suspensas
Feriado – Dia do Trabalho
Dia da Família - Período manhã
Avaliações Mensais
Feriado – Corpus Christi
Emenda de feriado – atividades suspensas
Avaliação Anglo Ensino Médio
Festa Junina
Avaliação Anglo Fundamental II
Avaliações Somativas
Conselho de Classe
Reunião de Pais – 2º bimestre
Início das Férias
Retorno das Férias
PLURALL: Sua Plataforma de Estudo Digital
Cadastramos o e-mail dos alunos e, nas aulas de Informática, todos receberam orientações
para acesso e pesquisa no portal. No site da escola, colocamos orientações sobre a Plataforma
Plurall.
Comunicação: Acompanhe os comunicados da escola, da coordenação e dos professores, na
agenda, site da escola e e-mails dos responsáveis. É muito importante sua verificação diária
para melhor acompanhamento da rotina escolar de seu(a) filho(a).
No caso de saída antecipada, solicitamos que encaminhem comunicado via agenda e que só a
faça em caso de real necessidade.

www.cfatima.com

Site da escola: É um importante meio de comunicação entre a escola e a família.
Vocês poderão consultar tarefas de casa, calendários de provas, ocorrências disciplinares,
boletos, boletins e comunicados.
Comunicação com os professores: Os comunicados aos professores devem ser realizados
via agenda ou, quando necessário, agendamento para uma reunião. Neste último caso,
pedimos entrar em contato com a coordenação para que possamos verificar o melhor horário
para atendimento. Ressaltamos que estamos à disposição para agendamento junto ao
professor ou coordenação sempre que necessário, dentro das disponibilidades de horários
destes. Horário de atendimento telefônico da secretaria: 7h às 20h – Telefone: 2036.4030
Lição de Casa: Pedimos aos pais que fiquem atentos à realização das tarefas de casa pelo
aluno. Quando necessário dêem o auxílio ou, para aqueles que já tenham autonomia,
verifiquem se as realizaram adequadamente. Essa disciplina de estudo se faz necessária para
que o aluno retome conteúdos abordados em sala de aula e crie o hábito de estudo diário.

Material escolar: É fundamental que o aluno traga o material completo todos os dias. Atentem
para a data de entrega dos trabalhos e materiais solicitados.

Plantão de Dúvidas Fundamental II – Ensino Médio: Matemática / Física / Química
Horário no painel da sala de aula e no site do colégio.

Livro Paradidático – Todo bimestre o aluno recebe um livro para leitura em casa.
Em sala, realizaremos roda de conversa sobre a temática abordada e atividades avaliativas.

Avaliações:Estejam atentos ao calendário de avaliações divulgado em sala e no site da escola.
No caso da necessidade de falta no dia da aplicação, envie justificativa e solicite a aplicação da
Avaliação Substitutiva por meio do requerimento na secretaria do colégio, no prazo
determinado. Há uma data específica para a realização dessa avaliação, também informada no
calendário de provas. No caso de falta, no dia da substitutiva, o aluno perderá o direito de
realizá-la.
A prova substitutiva somente será agendada após a entrega do requerimento preenchido e
assinado, e mediante o pagamento da taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por avaliação.
OBS: Com a apresentação do atestado médico, o valor da taxa será reduzido para R$ 10,00
(dez reais).

Sistema de Avaliação: AC + AM + AS ÷ 2 = média do bimestre
 M(1º bi) + M(2º bi) + M(3ºbi) + M(4ºbi) ÷ 4 = média anual
 Quando a média anual for inferior a 5,0, o aluno terá o direito de fazer a ASA
 Média Anual + nota da ASA ÷ 2 = Média final que deverá ser no mínimo 5,0.
Legenda: AC: avaliação contínua; AM: Avaliação Mensal; AS: Avaliação Somativa

REGIMENTO
ESCOLAR

Uniformes e atrasos: Pedimos especial atenção ao Regimento Escolar nos itens sobre o uso
obrigatório do uniforme escolar e atraso no horário de entrada. Em caso de reincidências
entraremos em contato com os responsáveis.
 O uso do uniforme completo é obrigatório para todos os segmentos do colégio, inclusive
blusão de inverno. Pedimos especial atenção para os alunos que fazem atividades extras
como: natação, jazz, capoeira, entre outros, pois os uniformes dessas atividades não devem
ser usados em sala de aula. Caso tenham atividades extras após período, os alunos devem
se trocar apenas para estas atividades.
 Atenção ao horário de entrada e saída: Manhã: entrada 7h15 / saída: 12h25.
Objetos eletrônicos: Cabe ao aluno deixar o celular desligado durante as aulas. No caso de o
aluno utilizar algum objeto que não pertence ao contexto da aula, o mesmo será retirado e
entregue somente aos responsáveis.
Conforme cláusula 18 do Contrato de Prestação Serviços Educacionais, a escola não se
responsabilizará pelo extravio de qualquer objeto que não pertença ao contexto da aula.
A Importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos

A demonstração de interesse pela vida escolar dos filhos é parte fundamental em seu processo de aprendizagem. Ao perceber
que pais e família se interessam por seus estudos e por suas experiências escolares a criança sente-se valorizada, desenvolvendo-se
de forma segura e com boa autoestima.
Quando a criança entra na escola traz consigo experiências adquiridas no convívio com meios anteriores o que lhe permitirá formar
uma determinada visão sobre si mesma.
O convívio na escola significa para ela, uma ampliação em sua esfera de relações. Na escola a criança conhecerá outras
crianças com as quais deverá compartilhar uma parte de sua vida, além de estabelecer relações com adultos que não pertencem a sua
família.
Acompanhar o crescimento educacional dos filhos aumenta suas habilidades sociais e diminui a chance de problemas
comportamentais. Quanto maior o envolvimento dos pais nas experiências escolares das crianças, mais facilidade de fazer amigos elas
terão!
Sendo assim, quanto mais os pais conversam sobre a escola, visitam o local, se envolvem com as lições e os trabalhos e
incentivam o progresso educacional dos filhos em casa, melhores serão suas habilidades sociais.
A participação familiar na vida escolar dos filhos leva-os, dentre outras coisas, à demonstração de um maior autocontrole e à
manifestação de um comportamento cooperativo.
Os pais precisam entender, no entanto, que acompanhar a vida escolar dos filhos não deve significar apenas cobrar. O
acompanhamento pressupõe muito mais do que isso. É necessário estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar, prestigiar, discutir.
Nessa parceria, a cobrança é a última ferramenta a ser utilizada.
Quando a criança se sente ouvida, apoiada, prestigiada, se sente mais estimulada para aprender e aproveitar todas as oportunidades
que a escola promove.
Neste processo ganha a criança, a família e a escola. Neste processo somos todos vencedores!

Amanda Ferreira

