Informativo Semanal

Ensino Médio
Nº 02 – 02 de fevereiro de 2018

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”
Paulo Freire

REUNIÕES INAUGURAIS

COUCHING DE PRODUTIVIDADE

Agradecemos a presença de todos os
alunos e responsáveis na reunião realizada em
29/01. Reiteramos a importância de todas as
regras combinadas em reunião referentes à
disciplina e postura dentro da escola.

O
processo
de
Coaching
de
Produtividade se estende para todos os alunos
do EM, independente dos alunos que realizam
o Coaching Vocacional, tendo em vista que é
um processo diferente.

Com a cooperação entre a escola e a
família, o ano letivo trará bons resultados em
todos os sentidos.

ATESTADO MÉDICO PARA AS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(OBRIGATÓRIO)
Conforme Contrato Escolar, para a
prática das atividades de Educação Física,
solicitamos que seja encaminhado para a
Secretaria do Colégio um atestado em que se
notifique que o(a) aluno(a) está apto(a) para
as práticas esportivas.
Data limite de entrega: 02 de março

EDUCAÇÃO FÍSICA FEMININA
Em comum acordo entre os professores,
alunos e pais, informamos alteração no horário
da educação física feminina às segundas feiras
(Ginástica e Atividades Rítmicas)
Novo Horário: 13:30 às 15:10

A proposta do processo de Coaching de
Produtividade se trata de:
1) Organização e administração eficaz de
estudo.
2) Orientações e conscientização de
autogestão para uma
3) Administração do tempo
4) Plano de estudo
5) Equilíbrio das inteligências integrais
6) Ferramentas, Controles e Dicas
Período:
Fevereiro,
Março
(aproximadamente 8 sessões)

e

Abril

Horário: Às 2as feiras das 12:35h às 13:25h.

PLANTÕES
As aulas de plantão de Física e
Matemática tiveram início nessa semana e
recomendamos a todos os alunos que
aproveitem a oportunidade para sanar suas
dúvidas.
Plantão de Física (prof. Orcelio): Terças Feiras,
das 16h às 17h.
Plantão de Matemática (prof. Flávio): Quintas
Feiras, das 14h às 15h.

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º e 2º EM

3º EM

Matemática (Pente) (06/02)
Gramática / Biologia (Josi) (09/02)

Matemática (Pente) (07/02)
Biologia (Josi) (09/02)

