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COMUNICADO 08/2016                                                                                                                          FUNDAMENTAL I e II 

MAUÁ, 19 DE SETEMBRO DE 2016      

PROVAS 
As provas e trabalhos não devem ser usados para 

classificar a turma. Avaliar, hoje, é recorrer a diversos 

instrumentos para fazer a garotada compreender os 

conteúdos previstos. 
 

Atualmente, a avaliação é vista como 
uma das mais importantes ferramentas à 
disposição dos professores para alcançar o 
principal objetivo da escola: fazer todos os 
estudantes avançarem. Ou seja, o importante 
hoje é encontrar caminhos para medir a 
qualidade do aprendizado da garotada e 
oferecer alternativas para uma evolução mais 
segura. 



ATENÇÃO! Reforçamos a importância 

da PONTUALIDADE, 

especialmente em dia de prova. 

O aluno que chega atrasado se 

prejudica ao realizar a avaliação. 

Agradecemos pela compreensão                   
 

Especial ALFABETIZAÇÃO  

Sabia que você pode ajudar na 

alfabetização de seu filho?  

 

Não se trata de ensinar formalmente a leitura e a escrita, função do professor. Mas você 
pode deixar o ambiente da sua casa mais alfabetizador, repleto de atos de leitura e 
escrita. Como? Peça a seu filho para fazer uma lista de compras, por exemplo! Veja que 
dica super legal! 

 

  

 

 

 

 



Seu esforço vale ouro 
Semana passada em nosso Colégio, tivemos um momento 

mais do que especial. Finalizamos o Projeto Olimpíadas - 

Fundamental I e II - com entrega de medalhas. Cada aluno 

recebeu da Profª Mayara uma medalha de ouro por seu 

esforço, determinação e garra durante as atividades 

realizadas. 

Tem que ter DOM para fazer parte de um time de ouro... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Aberto o período de Rematrícula 

2017 com valor promocional 

 

No mês de Setembro, todo Aluno CEBS matriculado em 2016 

tem vaga garantida para 2017. Está aberto o período de 

Rematrícula promocional para o próximo ano letivo. 

 

Toda matrícula efetivada neste período recebe um 

super desconto:   

Taxa de rematrícula: R$200,00  

Se a REMATRÍCULA for paga até o dia 30 de setembro na 

secretária do Colégio terá um desconto de 30% 

passando para R$140,00. 

No cartão de crédito/débito o valor será de R$160,00 

 

 

A Coordenação 
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