COMUNICADO
COMUNICADO CIRCULAR
Parnamirim, 13 de fevereiro de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Cordiais Saudações.
A presente circular reúne informações, orientações e normas importantes para a
convivência saudável e respeitosa de todos os que fazem parte da comunidade educativa
salesiana.
Nesse sentido, os colégios Salesiano São José e Dom Bosco, em consonância com a
BNCC reorganizou seu currículo de forma a oferecer uma educação de excelência.
A seguir, destacamos algumas novidades para o ano letivo 2019.
 Implantação da educação infantil (IV e V níveis) no turno vespertino. Esse projeto é
diferenciado e foi construído de forma colaborativa, ouvindo todos os segmentos da
comunidade educativa pastoral e especialistas em educação infantil.
 Robótica como ferramenta interdisciplinar em todos os segmentos (da Ed. Infantil ao
Ens. Médio).
 Programa bilíngue na grade curricular da educação infantil, até o 5º ano do Fundamental
I.
 Continuidade do programa Escola Sem Bullying.
 Implantação das monitorias aos sábados para os alunos do Ens. Médio (1ª e 2ª séries),
com revisão e resolução de questões.
 Aulões de aprofundamento para alunos da 3ª série (Pré).
 Cine Salé – Linguagem cinematográfica em um contexto interdisciplinar, destinados aos
alunos do Ens. Médio.
 Aulas de nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática para os alunos novatos a
partir do mês de março/2019.
 Aulas de aprofundamento das diversas disciplinas a partir do mês de abril/2019 para os
alunos do Ensino Fundamental (5º ao 9º Ano).
 Agenda escolar impressa para os alunos até a 2ª série do Ens. Médio.
 Calendário Escolar 2019: encontra-se disponível no site da escola
(www.salesianorn.com.br)
Importante!
O calendário escolar representa um dos instrumentos do planejamento pedagógico que
a escola utiliza para suas atividades acadêmicas, podendo sofrer alterações durante o ano
letivo caso haja necessidades que se justifique.
Importante!I
Informamos que o Sistema GENNERA estará em manutenção no período de 15 a 18 de
fevereiro. Portanto, não será prestado nenhum serviço ao público na Central de Atendimento.
Desejando boa sorte e êxito para todos, rogamos a Dom Bosco e Nossa Senhora
Auxiliadora que abençoe a nossa caminhada educativa.
Atenciosamente,
Pe. Robson Barros
Diretor-Geral

