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COMUNICADO 01/2016                                                                                                                          FUNDAMENTAL I e II 

MAUÁ, 01 DE AGOSTO DE 2016     

Para facilitar a comunicação entre escola e família, os comunicados serão 

disponibilizados semanalmente no site do colégio. Juntamente com estes, 

algumas dicas e avisos importantes. Faça disso um hábito e visite semanalmente 

o site do colégio. 

 

 

 

             Agora é hora de recomeçar...  

Com forças renovadas, encarar os novos 
desafios do dia a dia nessa dinâmica 
maravilhosa que faz parte do crescimento. 
Desejamos que este segundo semestre seja 
cheio de novas descobertas, pois acreditamos 
no potencial de cada aluno para transformar 
o nosso mundo!! E a transformação que 
esperamos começa sempre em nós!! Coragem, 
determinação, foco... São coisas simples, mas 
poderosas na dinâmica da evolução!!!  

                                              Vamos juntos sempre!!! 

 

___________________________________________________________________________________ 

 



Circular  nº 0003/16 

 
Calendário – 3º Bimestre – 2016 – Ensino Fundamental I 

 
Agosto –  
01 – Volta às aulas 
19 – CAMPANHA DE COLETA DE SANGUE NO COLÉGIO REALIZADA PELO HEMOCENTRO 
SÃO LUCAS  
 
 
Setembro–  
07 – Independência do Brasil – Feriado – [Não haverá aula]   
 
Outubro-  
10 – Conselho de Classe - Ensino Fundamental I [Não haverá aula] 
11 – Atividade Festiva: Dia das Crianças  
12 – Feriado religioso – Nossa Senhora da Aparecida [Não haverá aula] 
13– Reunião de Pais para os alunos dos 1ºs e 2ºs anos [Não haverá aula] 
14 – Reunião de Pais para alunos 3ºs, 4ºs, 5ºs e 6º ano [Não haverá aula] 
Manhã : 8:00 h 
Tarde :  14:00 h  
15 – Dia dos Professores [sábado] 
 

Semana de avaliação - Fundamental I 

19/09 – (segunda-feira) Verificação de aprendizagem de Português 

20/09 – (terça-feira) Verificação de aprendizagem de Geografia 

21/09– (quarta-feira) Verificação  de aprendizagem de História 

22/09 – (quinta-feira) Verificação  de aprendizagem de Matemática 

23/09 – (sexta-feira) Verificação  de aprendizagem de Ciências 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: As disciplinas de Arte e Educação Física são avaliadas com a participação, frequência, e trabalhos 
durante as aulas. 
 
*É IMPORTANTE QUE OS ALUNOS NÃO FALTEM NESSES DIAS DE AVALIAÇÕES. 

Inglês Turmas: 

26/09 1º A /2º A/  

1º D/ 2º C/ 3ºC/ 4º C / 5º B  

27/09 1ºB/ 3ºA 

28/09 3º B/4ºA/5ºA 

1ºC/2ºB/4°B 

A secretaria fornecerá comprovante de comparecimento para quem precisar. 
 



*Em casos de ausência por doença, deverão apresentar atestado médico dentro de 48horas para solicitar 
segunda chamada de provas. 
*Alunos sem atestado médico, os pais deverão solicitar na secretaria do colégio (dentro de 48h), o 
requerimento de segunda chamada de prova e pagar o valor de R$20,00 por disciplina perdida.  
 
O conteúdo das verificações é sempre o ministrado no bimestre (cadernos apostilas e explicações), porém os 
professores enviarão o conteúdo sempre com até uma semana de antecedência do início da semana de 
Verificações. 

                                                    

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS E SONDAGENS SEMANAIS 

Muitos pais ficam inseguros no momento de orientar os filhos para o estudo das provas. 

Gradativamente, é natural que a exigência nas avaliações aumente, afinal os alunos precisam sempre 

de novos desafios.  

As adaptações podem ocorrer sem maiores transtornos quando uma rotina de estudos é 

estabelecida e o aluno toma consciência de que estudar apenas uma vez, na véspera da prova, não 

será suficiente.  

É importante que o aluno compreenda que o estudo deve ser permanente. Reservar um tempo 

todos os dias para rever o que foi tratado em sala e os conteúdos das avaliações é imprescindível 

para que os alunos estejam seguros na rotina escolar. A “decoreba” não ajuda porque já se entende 

que o aluno deve utilizar os conhecimentos de forma interdisciplinar, utilizar o conceito e aplicá-lo com 

reflexão.  

ALGUMAS ATITUDES SIMPLES PODEM AUXILIAR NO PROCESSO DE ESTUDO: 

1) NA SALA DE AULA:  

• Acompanhar as explicações e correções coletivas, manter o caderno e apostila completos, 

aproveitar as aulas para esclarecer dúvidas... Conversas e brincadeiras devem ficar do lado de fora.  

• Manter todo o material necessário para as aulas na mochila. Esquecer apostilas ou outros 

materiais sempre prejudica o andamento das atividades.  

• Ser pontual e evitar faltar.  

• As provas iniciam às 13h30, não sendo permitida a entrada do aluno após este horário. Neste 

caso o aluno poderá requisitar a prova substitutiva.  

• Cada aluno deve utilizar apenas seu próprio material.  

 

2) EM CASA, NA HORA DO ESTUDO: 

 • Estabelecer uma rotina de estudos diária e organizada para chegar às provas sem acúmulo de 

matéria.  

• Conversar com a família, contar o que aprendeu, também é uma forma de fixar o conhecimento.  

• Fazer os exercícios e tarefa com atenção garante mais fixação. A tarefa complementa a ação da 

sala de aula. 

 • Organizar o tempo em casa. Há tempo para estudar e para o lazer.  

• Evitar estudar toda a matéria na véspera da prova. 

 

 



3) NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO: 

 • Ler toda a prova antes de começar a resolvê-la. Ler cada questão procurando interpretá-la 

corretamente.  

• Resolver primeiramente as questões que considerar mais fáceis e depois as outras. 

 • Procurar ordenar suas ideias antes de dar as respostas. Reler cada resposta e verificar se está 

clara.  

• Reler toda a prova antes de entregá-la para evitar erros cometidos por distração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de agora você estará conectado a escola de maneira inovadora! 
 

De agora em diante, os comunicados passarão a chegar até você diretamente pelo celular 

em uma agenda digital inteligente. Isso tudo graças à nossa parceria com o ClassApp - um 

aplicativo que pe                           com a escola de maneira simples, segura e em tempo 

real.   

            

- Como irá funcionar?   

A escola enviará comunicados, fotos, compromissos e enquetes pelo ClassApp       

                 ler e responder as mensagens diretamente pelo aplicativo, através do celular, 

tablet ou computador.  

 

-                                                   :  

-                                                        . 

- Mensagens em tempo real com confirmação de leitura. 

-              d                                   . 

- Compartilhamento privado de fotos das atividades escolares. 

- Relatórios com informações sobre a rotina escolar de cada aluno. 

 

Se você ainda não recebeu o convite para se cadastrar no ClassApp ou está com dificuldade para 

entender o aplicativo, envie um email para contato@embuscadosaber.com.br e em breve você 

receberá instruções sobre o aplicativo.  

 

 

 

Atenciosamente, a Coordenação. 

mailto:contato@embuscadosaber.com.br

