Comunicado 045/2018
ENCERRAMENTO DO SEMESTRE
Parnamirim, 15 de junho de 2018.

“Cultivemos a arte de acompanhar e escutar”.
Estreia 2018
Senhores Pais e Responsáveis,
Saudações Salesianas!
Chegamos ao término do I semestre (vários foram os desafios que enfrentamos e
conseguimos superar graças ao empenho e trabalho colaborativo de todos), com muitos motivos
para festejarmos: Programa Escola sem Bullying, implantação do SAP (Serviço de
Acompanhamento Psicopedagógico), Coordenações de Áreas, implantação e integração de
plataformas de aprendizagens e acompanhamento pedagógico, início das aulas de
aprofundamento entre outros projetos.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos pais a participação significativa na
Festa Junina, compartilhando conosco desse momento tão característico da cultura nordestina.
Como significativo desfecho desse semestre, no período de 18 a 21 de junho,
realizaremos os Testes do II trimestre (AV1). Estejam atentos à organização prevista para este
período:
NÍVEL DE ENSINO

PROGRAMAÇÃO

Ensino Fundamental I
(1º ao 5º anos)

Aplicação dos testes e
aulas.

Ensino Fundamental II
(6º ao 9º anos – Manhã e
Tarde)
Ensino Médio (1ª e 2ª
Séries)
Ensino Médio (PRÉ)

Aplicação dos testes.
Aplicação dos testes.
Aulas regulares.

HORÁRIO DE ENCERRAMENTO
17h30.
As atividades de Bilíngue, Robótica,
DAC e Esporte ocorrerão
normalmente nos seus respectivos
horários.
A saída do aluno é permitida depois de
duas horas do início da avaliação.
A saída do aluno é permitida depois de
duas horas do início da avaliação.
Manhã: 13h10.
Tarde: 16h50.

Encerraremos o semestre letivo no dia 21 de junho e retomaremos nossas atividades
com todos os alunos no dia 16 de julho. Informamos que, no dia 22 de junho, não teremos
expediente e, no período do recesso escolar de 22 de junho a 13 de julho, o atendimento ao
público, na Central de Atendimento, ocorrerá das 08h00 às 12h00.
Por oportuno, queremos destacar algumas posturas que carecem ser aplicadas sobre
reposições e alterações de notas, após a entrega dos resultados.

Reposições:
A reposição de provas ou de outras atividades avaliativas destina-se ao (à) educando (a)
ausente do colégio no dia da avaliação prevista, por comprovado motivo de doença, luto,
convocação para eventos cívicos, esportivos, jurídicos ou religiosos.
Para submeter-se à reposição de uma ou mais avaliações, o responsável deve apresentar
o devido requerimento, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis, depois da sua
realização, a fim de que o colégio possa organizar-se para o adequado atendimento.
Essa solicitação deverá ser feita na Secretaria da Escola, dando entrada em requerimento
próprio, anexando documento(s) comprobatório(s), do motivo da ausência do (a) educando (a).
Em se tratando de ausência às avaliações, motivada por situação de reconhecida
gravidade, o requerimento será feito no momento imediato ao retorno do (a) educando (a), sendo
cada situação analisada pela Direção Escolar ou profissional por ela designado.
Revisão de correções:
No que diz respeito à revisão de correção de atividades avaliativas, a solicitação será
realizada pelo pai, mãe, responsável ou pelo (a) aluno (a) no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas úteis, a partir da divulgação da respectiva nota, mediante a apresentação das
atividades avaliativas em questão.
2º semestre:
Importa-nos, agora, relembrarmos algumas normas para o segundo semestre letivo:
01. A permanência do aluno no Colégio, fora do seu horário de aulas, somente será permitida se
estiver participando de alguma atividade acadêmica, esportiva ou cultural, sem interferirem no
trabalho do turno em questão.
02. Todos os alunos que precisarem realizar alguma atividade na escola, no período vespertino ou
matutino, deverão apresentar-se, usando preferencialmente o uniforme escolar ou vestidos
adequadamente. Não serão, porém, permitidos shorts, bermudões ou saias de qualquer tamanho.
03. Procurem não retirar seus filhos antes do horário do término das atividades, a não ser em caso
de extrema necessidade. Lembrem-se de que essa prática gera perdas significativas no processo
de aprendizagem. Precisamos fortalecer a cultura do aprendizado por meio dos horários
estabelecidos.
04. Reforçamos a importância da realização/efetivação do cadastro da biometria para pais e alunos
na Central e Atendimento. Trata-se de uma postura de segurança que interessa a todos.
A jornada, que ora se conclui – árdua em vários momentos, gratificante, entretanto, na
maioria deles – confirma o tenaz compromisso de formação das crianças e jovens que recebemos
em missão.
Mais uma vez, apresentamos os nossos sinceros agradecimentos a todos pela
participação ativa e comprometida nessa caminhada.
Neste momento, desejamos que o recesso seja um momento para recarregarmos as
energias e a esperança de realizarmos muitas conquistas.
Fraternalmente,
Coordenação-Geral

