Circular nº 09/2017
Ponta Grossa, 27 de junho de 2017.
Para os que amam a vida sempre é tempo de brilhar, sempre é tempo de fazer com o máximo
de perfeição o "pouco" ou o "muito" que nos é confiado, conferindo, assim, dignidade e encanto às
ações que necessitamos desenvolver.
O que dá encantamento às nossas ações é, sem dúvida, a luz de Deus que, diuturnamente,
acolhemos em nossa vida. Ele é a Luz, a Certeza, a Inspiração que nos direciona.
Senhores Pais e/ou responsáveis,
Com a presente convocamos os senhores pais para a reunião de Pais que acontecerá
- dia 03 de julho na Sede Auxiliadora
- às 16h para os pais dos alunos de Ed. Infantil, 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano e Ensino Médio.
- às 19h30min para os pais dos alunos de 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano, Ensino Médio e CFD.
Para esta reunião teremos a presença do Palestrante Júlio Luchmann (formado em Filosofia
e História, Mestre em Educação e Neurociência).
As reuniões, de caráter formativo e orientativo, objetivam contribuir com os senhores pais no
processo de educação dos próprios filhos, oportunizando novos subsídios para reflexão e ações
concretas na missão de educar em família.
Lembramos aos senhores Pais e/ou responsáveis que a divulgação dos resultados será dia
03/07, após às 16h. Neste dia, não haverá aula para os alunos do 1º ao 9º ano, Ensino Médio e CFD.
Atenção - Conforme o sistema de avaliação previsto em regimento escolar (Página 177 do
Manual da Família – agenda escolar 2017) “... o aluno poderá participar do processo de
recuperação de estudos semestral, independentemente da nota obtida no bimestre...”
Portanto, todos os alunos interessados em melhorar seus conhecimentos e rendimento escolar
deverão participar das aulas e realizar as avaliações no período de 04 a 12 de julho conforme horário
específico.
O aluno com nota bimestral inferior a 60 necessariamente deverá fazer a recuperação de
estudos. Estão convocados para aula e avaliações.
O Fecund’arte acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de julho, a partir das 16h30. Em breve, todos
receberão a programação completa.
Desejamos a todos muita paz e as melhores bênçãos de Deus.
Atenciosamente,
Ir. Edites Bet
Diretora

