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COMUNICADO 06/2016                                                                                                                          FUNDAMENTAL I e II 

MAUÁ, 05 DE SETEMBRO DE 2016      

Comunicados importantes: 

Horário de Entrada e Saída 

Na vida escolar a pontualidade é de extrema importância, 

pois estamos formando o caráter de nossos alunos. Os 

primeiros minutos da aula são essenciais, pois são os 

momentos em que a professora faz os combinados do dia, dá 

as primeiras orientações de atividades, faz uma leitura, etc.  

Em dias de prova o atraso é ainda mais prejudicial, pois logo 

no início a professora explica os procedimentos para a boa 

execução da avaliação. Além disso, a redução de tempo na 

execução da prova pode comprometer o rendimento do aluno. 

Quando ele chega atrasado o nível de ansiedade é maior, a 

insegurança e as dúvidas surgem, e isso prejudica o bom 

desempenho do aluno e também da turma.  

Por esses motivos, os alunos que chegarem atrasados em dia 

de prova não poderão realizá-la, devendo fazer prova substitutiva 

posteriormente. Não há tolerância além de 10 minutos após 

o horário de entrada. É importante lembrar que só será isento de 

pagamento de taxa para prova substitutiva o aluno que perder a 

avaliação por questões médicas e apresentar atestado. Essas ações 

visam preparar nossos alunos para determinadas rotinas necessárias 

para a vida escolar 

O senso de responsabilidade deve ser estimulado desde cedo. 

Saídas antecipadas, sem prévio aviso na agenda ou motivo pertinente, 

prejudicam o desenvolvimento da criança. Ela perde atividades e 

explicações importantes, o que pode gerar ansiedade.  

Horários de entrada e saída: 
Fundamental I – manhã 07h30min às 12h00min 

                                  Tarde 13h00min às 17h30min 

Fundamental II – manhã 07h00min às 12h20min 
 



Especial Alfabetização 
Ler é uma ferramenta fundamental para a alfabetização dos pequeninos... Veja as dicas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atenção alunos do Fundamental  II 

Dicas para melhorar o desempenho nos estudos 

• Acompanhe as correções coletivas, mantenha o caderno e apostila 

completos. Aproveite as aulas para esclarecer dúvidas;  

• Nunca deixe de apresentar a correção das provas para a Orientação 

quando for solicitado. É mais um mecanismo de estudo;  

• Quando precisar faltar, entre em contato com os colegas e 

professores para não acumular tarefas e conteúdos;  

• Organize sua rotina de estudos para que possa ter melhores 

resultados;  

• Mantenha todo o material necessário para as aulas em sua mochila. 

Esquecer apostilas ou outros materiais sempre prejudica o andamento 

das atividades. 

 



 

 

  

 

 

 

 

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. 



 

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!!! 

 

 

 

 


