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                                             "Não haverá borboletas se a vida não passar  

                                           por longas e silenciosas metamorfoses."  
 (Rubem Alves) 

 
 

Avaliação Interdisciplinar 
Em breve acontecerá a Avaliação Interdisciplinar para alunos do 

Ensino Fundamental I. Trata-se de um evento muito importante, pois 

é um momento em que cada aluno pode avaliar-se e perceber como 

tem construído seus conhecimentos e fixado novos aprendizados. É 

importante lembrar que o desempenho do aluno na Avaliação 

Interdisciplinar será revertido para todas as matérias. Contamos com 

o envolvimento e dedicação de todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostre interesse em 

acompanhar o 

aprendizado de seu filho 

Assim, você pode propor 
situações para que ele use esse 

conhecimento no dia a dia e 
identificar dificuldades antes que 

se tornem problemas. 

 



 

 

  

 

 

 

 

Sua confiança no trabalho desenvolvido por esta instituição 

motiva-nos a buscar e a fazer o melhor. Agradecemos a parceria e já 

estamos preparados para novos desafios em 2017. O período de 

Rematrícula 2017 será no mês de Setembro de 2016 e, como nos anos 

anteriores, priorizaremos as opções dos nossos alunos e somente a 

partir de Outubro, daremos início às matrículas para alunos novos, 

quando cessa nossa responsabilidade quanto ao período de aulas de 

seu filho. 

Sugerimos que, para evitar transtornos, garantam a vaga e o 

período, efetivando a rematrícula no mês de Setembro. Não haverá 

possibilidade de garantir o período de aulas para os alunos que não 

forem rematriculados até o mês das rematrículas exclusivas para 

alunos Cebs. 

Nos próximos dias, você receberá um envelope contendo os 

documentos necessários para efetivar a rematrícula, criando novos 

laços entre o Cebs e você!!  

 

 

 

 



Sistema de Ensino 
QUEM TEM DOM, FAZ BEM 

O Sistema de Ensino Dom Bosco oferece um 

método moderno e flexível para sustentar o 

desenvolvimento das escolas conveniadas 

e, principalmente, dos alunos. 

Construindo relacionamentos duradouros, 

transformando sonhos em realidade e 

apostando no potencial de seus parceiros 

para crescer junto com eles. 

São mais de 50 anos no mercado 

educacional, com aproximadamente 600 

escolas parceiras distribuídas pelo território 

nacional. 

Dom Bosco é uma empresa do Grupo 

Pearson, líder mundial em educação. 

Colégio Em Busca do Saber, Sistema de 

Ensino Dom Bosco e Pearson juntos 

acreditando no seu futuro! 
 



NOVO MATERIAL 

DIDÁTICO PARA 

2017 

 

Neste ano de 2016, o Sistema de Ensino DOM BOSCO e a 

Pearson Educacional inovou e renovou! Todos os materiais 

didáticos foram repensados e modificados. Tudo isso para 

oferecer o melhor para nossos alunos.  

Em 2017 espere por um material didático inovador para as 

turmas do Fundamental I e II!!! 

 


