COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 10 de abril de 2018.

Circular nº 03/2018

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Iniciamos mais um mês do nosso ano letivo. Agora com muito mais energia e
esperança, pois o Cristo a Ressuscitado vive entre nós. Caminhemos então, com
determinação e com o otimismo próprio que caracterizam a Escola Salesiana.
Retomo com vocês alguns assuntos pertinentes deste mês:
Provas Trimestrais
Estamos encerrando o primeiro trimestre e, nos dias 13 a 28 de abril, realizaremos as
avaliações. Peço-lhes que acompanhem com atenção este período tão importante,
orientando os seus ﬁlhos para o estudo diário, o compromisso com as tarefas e
trabalhos e para que sigam as orientações dadas pelos professores. Não nos
deixemos vencer pelo cansaço. O bom êxito nos estudos requer empenho de todos.
ENEM
O ENEM deste ano traz uma novidade: a isenção da taxa de inscrição para os
adolescentes atendidos pela ﬁlantropia com renda per capita familiar igual ou menor a
um Salário Mínimo. A solicitação de isenção de taxa vai até o dia 15 de abril. Fiquem
atentos aos prazos.
Revisional ENEM
As aulas preparatórias para o ENEM 2018, destinada aos alunos do “terceirão”, estão
sendo realizadas semanalmente com foco no desenvolvimento de habilidades e
competências constituintes da matriz oﬁcial do ENEM. Todos: alunos e professores
empenhados para alcançar bons resultados.
AJS CUP
Os jovens da Articulação da Juventude Salesiana estão organizando o AJS CUP –
Campeonato Esportivo. A AJS CUP reunirá times de todas as presenças da
Inspetoria das Filhas de Maria Auxiliadora de São Paulo para uma grande festa,
unindo os valores Salesianos ao esporte. O evento é totalmente organizado pelo
Conselho de Jovens da AJS Inspetorial, em parceria com as Casas, reforçando o
protagonismo juvenil e a determinação da nossa juventude.
Questionário de Satisfação
No mês de outubro passado, realizamos o 'Questionário de Avaliação dos Serviços
prestados por nossa Instituição'. Com os resultados em mãos, estamos
encaminhando os procedimentos. Renovamos os móveis escolares das salas dos 1ºs
anos, adaptando à medida de nossos alunos. Inauguramos a sala ambiente para as
aulas do Bilíngue. Ficou um espaço bonito, alegre e bem educativo. Para o
Laboratório de Matemática já foram encomendados novos materiais pedagógicos
que auxiliarão cada vez mais no ensino aprendizagem.
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Ÿ Dicas para o acompanhamento escolar.

Reserve um espaço na agenda para acompanhar as produções das crianças. Sente com seu
ﬁlho e faça uma checagem do que aconteceu na semana e dos compromissos da próxima. Há
algum trabalho, prova ou tarefa mais complexa que exija maior investimento de tempo?
- Deﬁna um horário para fazer as tarefas. Isso ajuda a manter não só uma rotina de estudos, mas
um compromisso com as responsabilidades da escola.
- Mantenha um ambiente propício para a concentração e foco nas atividades. Televisão,
eletrônicos, ambientes movimentados ou barulhentos, por exemplo, podem disputar muito a
atenção da criança.
- Disponibilize materiais complementares, como dicionários, mapas, ﬁtas métricas,
calendários, livros literários e jogos para os anos iniciais. Eles podem auxiliar os estudos e facilitar o
entendimento de alguns conceitos e atividades.
- Frequente bibliotecas, cinemas, museus e outros espaços culturais que enriqueçam as
práticas realizadas na escola, instiguem a curiosidade e ampliem o repertório deles.
- Conheça o programa do bimestre ou trimestre e o que seu ﬁlho precisa aprender. Cabe à
escola oferecer todas as informações pedagógicas e, aos pais, acompanhar essas práticas.
- Estabeleça uma rotina de comunicação, seja presencial ou à distância, com a escola e
saiba como está o desempenho do seu ﬁlho. Esse contato pode ser por telefone, e-mail ou mesmo
por meio da agenda.
- Aproxime-se do que seu ﬁlho considera signiﬁcativo. Peça, por exemplo, que ele compartilhe
uma atividade que gostou de realizar na escola. Apreciar e valorizar o que as crianças desenvolvem
pode fortalecer a relação e servir de incentivo para se dedicarem mais os estudos.
- Observe se ele está enfrentando alguma diﬁculdade. Em caso aﬁrmativo, procure a instituição
que ele estuda, compartilhe as suas percepções, peça orientações mais especíﬁcas e busque
saber sobre possíveis planos de apoio pedagógico.
Texto de Neurilene Martins
Revista: Nova Escola – setembro de 2016.
Peço-lhes a gentileza de acompanharem no Manual do aluno a programação de
atividades do mês de abril.
Termino desejando que a Paz do Cristo Ressuscitado alcance cada um de vocês, suas
Famílias, suas preocupações e seus êxitos.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo
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