INFORMATIVO │ Nº 09 │ CAMPINAS, 29 DE MARÇO DE 2019

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por Mim!” João 14.6

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS
MANHÃ
TARDE
ENTRADA: A partir das 7h
ENTRADA: A partir das 13h
INÍCIO DAS AULAS: 7h15
INÍCIO DAS AULAS: 13h15
SAÍDA: 11h20
SAÍDA: 17h20
OBS.: Após o horário de saída, os pais terão uma tolerância de 30 minutos para retirada dos seus filhos.
LIÇÃO DE CASA
AS LIÇÕES DE CASA Nº 7 DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEMANA DE 01/04 a 05/04 e de acordo com o horário de aula de cada turma, sempre na
primeira aula de cada matéria. Ex.: Se na segunda-feira o aluno tem aula de Matemática e Ciências, as primeiras lições a serem recolhidas serão as
de Matemática e Ciências; o mesmo ocorrerá nos dias seguintes. Lembramos que os alunos de 2º, 3º, 4º e 5º anos têm duas lições de Matemática
para serem feitas: a Lição A e a Lição B; as duas serão recolhidas juntas. Pedimos atenção ao calendário de entrega das lições como mencionado
acima, lições adiantadas não serão retiradas da pasta. Observamos que muitos alunos não estão realizando e/ou entregando as lições de casa,
essa atitude traz ônus no resultado final do bimestre. Qualquer dúvida entrar em contato com a coordenação.
PROVA DE PRODUÇÃO DE TEXTO
Serão realizadas dia 03/04 no 3º Ano C e dia 05/04 no 3º Ano A com a professora Talita.
Para as turmas de 4º e 5º Anos, as provas serão realizadas no dia 02/04 com a professora Solange.
PROVA DE INGLÊS
Na semana de 01/04 a 05/04, as provas de Inglês serão realizadas na aula de INGLÊS 1, conforme horário disponível na contracapa da agenda
escolar.
ATENÇÃO
Os alunos estão levando um bilhete na agenda com orientações para a realização de uma pesquisa, por gentileza, pedimos aos pais que os oriente
no prazo e quanto à responsabilidade da entrega.
ATENÇÃO TURMAS DE 1º ANOS
Para a realização de uma pesquisa de Ciências, a professora de laboratório está solicitando que os pais enviem uma foto de seu(sua) filho(a) ainda
bebê e uma atual. Para quem preferir, ao invés das fotos originais, enviar cópias coloridas. As fotos deverão ser entregues na próxima aula de
laboratório: 1º Ano A na terça-feira e 1º Ano C na sexta-feira.
PARADIDÁTICOS
Os livros paradidáticos serão trabalhados do dia 25/MARÇO ao dia 05/ABRIL. Solicitamos que enviem os livros nas mochilas nesse período.
PORTAL DO ALUNO
Gostaríamos de reforçar que toda comunicação com a escola deverá ser feita através Portal do Aluno. Reforçamos a importância de iniciarmos
essa comunicação. Segue abaixo o passo a passo para acesso ao portal:
1. Acesse o site do colégio www.colegioagape.org.br e clique em Portal do aluno;
2. Clique em Acadêmico e digite usuário e senha, para o primeiro acesso pede-se que coloque como senha a data de aniversário do aluno.
3. Clique em Registro de comunicação, preencha todos os campos solicitados e, para finalizar, clique em enviar.
É muito importante que a comunicação seja através do portal, pois, desta forma, todas as informações ficam armazenadas no prontuário do aluno.
Caso você encontre alguma dificuldade para acessá-lo, entre em contato com a coordenação.
SCHOOL PICTURE
Na semana de 01 a 05/04 a School Picture estará em nosso colégio para tirar as fotos de nossos alunos para o ano de 2019. Pedimos que evitem
faltas nesses dias.
DISPENSA DE ALUNOS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO
A comunicação de dispensa deverá ser feita no Portal do Aluno através do Registro de Comunicação; selecione DISPENSA DE ALUNOS no campo
assunto e indique a data e horário da dispensa de seu filho. É fundamental a realização desta solicitação pelo portal com antecedência; somente
em casos de emergência ela poderá ser feita pelo portal na recepção do colégio.

