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FUNDAMENTAL I e II

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.

O Cebs deseja à todos um
Feliz dia dos Pais

COM UM INVERNO EXTREMAMENTE SECO, É
IMPORTANTE QUE REFORCEMOS EM NOSSAS
CRIANÇAS O HÁBITO DE BEBER BASTANTE ÁGUA!
VALE LEMBRAR QUE OS ALUNOS PODEM UTILIZAR
GARRAFINHAS TIPO “SQUEEZE” NA SALA DE AULA.

Especial ALFABETIZAÇÃO
Avaliação: As notas não estão como você esperava... E agora?
Se a chegada de uma prova com notas baixas não é fácil para você, ela é ainda
pior para seu filho. Aprenda como agir para que isto seja apenas uma fase de
adaptação.
Se as primeiras notas do seu filho não foram exatamente o que você esperava, e você
teve uma síncope e saiu esbravejando: pare para entender o motivo. Notas vermelhas, ou
abaixo da média, nada mais são do que o resultado de um processo. Por isso, é importante,
durante todo o bimestre, acompanhar o estudo das crianças em casa. Além de evitar as
notas baixas, isso lhe ajudará, também, a identificar onde (você e) seu filho podem melhorar
para que as próximas notas não surpreendam mais ninguém! E como entender o que deu
errado? O primeiro passo é ouvir a justificativa de seu filho. "Normalmente, os alunos sabem
onde falharam, quais atividades não realizaram ou em qual atividade não se dedicaram.", diz
Coordenadora Danielle, pós graduada em Alfabetização e Letramento. Muitas vezes,
especialmente no início do ano letivo, leva um tempo para o aluno se acostumar com as novas
exigências de uma nova série. Isso faz parte do crescimento e do amadurecimento! Cada série
tem que trazer novos desafios!

ATENÇÃO, PAIS E ALUNOS DO 5º ANO...
A partir de agora, como parte integrante dos processos de transição
para o Ensino Fundamental II, nossos alunos do 5º ano passarão a
realizar algumas atividades nos mesmos moldes do 6º ano:
• Em algumas aulas, terão a presença das professoras do 6º ano;
• Haverá prova gabaritada;
• Realizarão a correção (escrita) da prova como parte das tarefas,
• Grupo de estudos e plantão de dúvidas
Esse é mais um passo importante no caminho da mudança de ciclo,
pois o aluno se compreende como primeiro responsável pelos seus
resultados. Solicitamos aos senhores pais que acompanhem esse
processo, incentivando seus filhos a assumirem as novas
responsabilidades de forma positiva para seu desenvolvimento.
Agradecemos pela colaboração!!

“O estudo leva as crianças ao crescimento saudável, a
aprender a conviver com outras pessoas, a aceitar regras de
boa convivência, além de dar-lhes conhecimentos para a
vida, como a leitura e a escrita.”

Esportes Olímpicos
Você vai vibrar e se emocionar com a disputa de 42 modalidades
Olímpicas. Em 19 dias de competição, 306 provas valem medalhas:
136 femininas, 161 masculinas e nove mistas.

Fique de olho. Vamos todos torcer numa só voz!!!.
Na sexta feira, utilizaremos a camiseta do Brasil...
Atenciosamente, a Coordenação.

