INFORMATIVO │ Nº 12 │ CAMPINAS, 18 DE ABRIL DE 2019

“Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam! É o Cordeiro de Deus!" João 1.36

“A Terra estremeceu, o sepulcro se abriu, oh morte onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre! Pra sempre Ele vive!”
Que esta verdade esteja viva no lar de sua família neste fim de semana e que a vitória de Jesus na cruz alcance cada um de vocês!
Em Cristo, Equipe do Colégio Batista Ágape.
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.
INÍCIO DO 2º BIMESTRE
Chegamos ao final do primeiro bimestre e “até aqui nos ajudou o Senhor!”. Na próxima semana iniciaremos o segundo bimestre e
entregaremos os novos módulo aos alunos.
LIÇÃO DE CASA
AS LIÇÕES DE CASA Nº 9 DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEMANA DE 29/04 a 04/05 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.
As lições 9 serão realizadas na semana de 22/04 a 26/04. As turmas com aula de História, Geografia e Ciências na segunda-feira, deverão
realizar a lição 9 no dia 29/04 e entregá-las no dia 04/05.
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.
REUNIÃO DE PAIS
Dia 22/04/2019 teremos a nossa Reunião de Pais! Como anunciamos nas aulas inaugurais, nossa reunião terá um formato diferente neste
ano: Os pais/responsáveis virão acompanhados de seus filhos e suas filhas UNIFORMIZADOS no horário determinado para seu grupo e
acompanharão uma apresentação da sala referente ao bimestre trabalhado. Todos receberão os horários por linha de transmissão
concomitante a este informativo. Fiquem atentos e prestigiem este momento com nossos alunos e professores! Guarde esta data!
ATENÇÃO PAIS DOS ALUNOS DE 1º ANO: Pedimos que cada aluno traga seu alfabeto móvel neste dia e no seu horário estipulado.
FERIADO
Dia 19 não teremos aula devido ao feriado da Sexta-feira Santa.

