1ª Reunião de Pais – 20.01.2017

ENSINO MÉDIO

•

OBRIGADO! Agradecemos a todos os pais, responsáveis e familiares pela confiança
em nosso trabalho!

•

Nossos diferenciais:
o Educação Profissional, Empreendedora e Financeira (Ens. Médio)
o Fanfarra (6º ao 2º E.M.)

• Regulamento escolar:
Os pais devem sempre atentar-se a TODOS os pontos do regulamento escolar que está
disponível no site do colégio
• Uniforme: Adquirir uniforme para TODAS as estações do ano
o O uso do uniforme do Colégio é obrigatório. ( calça/ bermuda/shorts do colégio azul e
camiseta com o nome da escola, conforme modelo das malharias credenciadas).O uso da
calça jeans AZUL ESCURO, será autorizado até o momento em que a regra seja seguida (
não será permitido bermuda ou shorts jeans).
o O uso do TÊNIS é obrigatório. QUALQUER OUTRO CALÇADO NÃO é permitido.
o A partir de 2ª feira (06.02) TODOS os alunos devem usar o uniforme completo da escola.
o Qualquer uniforme que esteja inadequado para o ambiente escolar será barrado. Por
exemplo: short curto ou agarrado e calça legging não são permitidos. (Limite do short: 3
dedos acima do joelho)
• Atendimento
Todo atendimento sem o agendamento antecipado é efetuado pela secretaria e
encaminhado ao setor responsável, que tomará as providências e dará um retorno pela agenda,
quando necessário.
• Agenda:
É de uso obrigatório (individual) e deverá permanecer diariamente com o aluno,
constituindo-se a principal via de comunicação entre Escola e Família.
Coordenação
A equipe pedagógica está dividida entre Carol ( EI e F1), Lígia ( F2) e Ednólia ( E.
Médio)
A comunicação mais rápida para assuntos do dia-a-dia é através da AGENDA. Porém,
caso precisem, podem ser agendados horários com a coordenação.
Todos os recados passados através da secretaria são repassados à equipe pedagógica
que avaliará a situação e retornará o mais breve possível.
•

• Entrada/ Saída de alunos:
o Entrada: 15 minutos de tolerância antes(antes desse período será cobrada taxa)
o Saída: 15 minutos de tolerância depois (após esse período será cobrada taxa)
o Conforme o regulamento, o aluno que chegar após 7h05/13h05 entrará somente na
2ªaula.
Obs: a entrada na 2ª AULA É PREJUDICIAL AO DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO DO
ALUNO, devendo ser utilizado em casos emergenciais.
o Nenhum aluno poderá ficar no portão do Colégio ou nas imediações, na espera dos
responsáveis.
o A dispensa do aluno antecipadamente, só poderá ser efetuada mediante presença
dos responsáveis.

•

Material que ficará na escola: deverá ser entrega dia 27/01/17

• Medicação: caso o aluno necessite tomar algum remédio, pedimos que o horário da
medicação seja acertado para serem ministrados em casa.
•

Recebimentos de valores: para melhor organização no recebimento de valores,
respeitar os prazos, pois utilizamos serviços de terceiros. Registrar o envio na agenda,
identificando o valor e a finalidade do dinheiro.

•

Ed. Física: Trazer atestado médico até 03/02/2017.
o É permitido trazer uma outra vestimenta para a aula ( ADEQUADA AO AMBIENTE
ESCOLAR)
o Higiene pessoal ( corpo, roupa, cabelo, barba, tênis, etc)

•

NAMORO: NÃO É PERMITIDO NO AMBIENTE ESCOLAR. O aluno podendo até ser
suspenso, caso não respeite o regulamento do colégio.

Proposta para 2017
Ed. Infantil : FTD
Ensino Fundamental : Sistema Maxi de Ensino (Pedagogia Afetiva)
Ensino Médio: Parceria com o Sistema Anglo de Ensino
AULA DADA AULA ESTUDADA, HOJE: aliar a preparação para o vestibular e para o
ENEM ao desenvolvimento da consciência crítica e orientá-lo na Educação Financeira e na
escolha profissional.

•

Novo sistema de avaliação
o Login e senha para acompanhamento dos pais;
o Ocorrências periódicas lançadas em sistema para consulta;
o Avaliações dos alunos escaneadas com o gabarito do professor;
o Média ponderada;
o Notas quantitativas ( VAs e PB)
o Notas qualitativas (participação/postura)
o Média escolar: 6,0 ( seis)

• Avaliações
Serão através de:
*VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM (V.As) : são realizadas ao longo do bimestre,
geralmente ao término de um conteúdo/unidade . Não serão agendadas pois visam avaliar
eficácia do aprendizado, sendo assim a assiduidade é de extrema importância. Em caso de
falta trazer atestado médico.
*PROVAS BIMESTRAIS ( PB) : são agendadas com antecedência e fixadas no mural da
sala , com conteúdo/unidade estipulados.
• Composição da nota
A média do bimestre, será composta pela VAs + PB + participação/postura
Obs: Postura avalia assiduidade, pontualidade, lições de casa, lições de classe, trabalhos,
comportamento, cumprimento de prazos, entre outros
•

Avaliações diagnósticas:
o Acontecerão durante o período de aula.

o São aplicadas no início do ano para diagnosticar o nível em que o aluno
se encontra.
o É utilizada também para encaminhar o aluno para aulas de reforço.
• Recuperação
O aluno que não atingir a média 6,0 no bimestre, terá a opurtunidade da recuperação
bimestral contínua.
Ela acontecerá ao longo do bimestre seguinte, com a realização de 3 listas de exercícios (
com datas para entrega). Resolução e entrega de todas as listas na data correta concluirão
o ciclo com a realização da prova de recuperação/reteste.
Obs: 4º bimestre terá apenas uma lista de exercício mais complexa como instrumento de
recuperação.
•

Lições de casa/Lições de classe/ Lista de Exercícios/ Tarefas complementares/
Estudos diários:
o Os pais devem acompanhar a lição de casa de seus filhos diariamente. É
importante acompanhar também os bilhetes.
o As lições de casa, as listas de exercícios, lição de classe fazem parte do estudo
diário, garantem a qualidade do ensino e da aprendizagem, e tem um grande peso
na nota final do aluno. A excelência na educação também depende desse estudo.
CONTAMOS COM VOCÊS!
o Trabalhos podem ser realizados individualmente ( conforme orientação do
professor)

•

PLANTÃO DE DÚVIDAS: serão comunicados com antecedência, participação de suma
importância.

•

TREINEROS: serão aplicados ( previsão) quinzenalmente no contra turno.

•

PROVA ANGLO: será integrante a média bimestral.

•

SAÍDA PEDAGÓGICAS( sábados ): Universidades ,Faculdades, Férias de estudantes contamos com o estímulo das famílias

Agradecemos a presença e desejamos a todos um ano letivo de muita paz e sucesso!

