CIRCULAR Nº 063/2017 – EF: RETORNO AGOSTO

Vitória, 31 de julho de 2017.

Senhores Pais/Responsáveis,

É com muita alegria que retornamos às aulas. O início do semestre letivo traz grandes expectativas,
e entendemos que a participação colaborativa das famílias engrandece nosso trabalho. Aproveitamos a
oportunidade para algumas observações importantes:


Em agosto, termina o 2º trimestre, que tem valor de 35 pontos. Em setembro, acontecerá a recuperação
do trimestre. Para os alunos com problemas com notas, ainda há tempo para se recuperar, inclusive no
3º trimestre, que tem valor de 45 pontos.



Solicitamos às famílias que evitem retirar ou autorizar a saída dos alunos fora do horário regular. A
perda de aulas sempre gera perdas de conteúdos ou atividades. Caso isso seja inevitável, as saídas só
serão autorizadas nos intervalos das aulas, desse modo, evitamos interromper as aulas em andamento.



Em função dos dias sem aula na primeira semana do ano letivo de 2017, nosso calendário ainda
precisa de 02 dias letivos, além dos previstos para o 2º semestre. Esses dias serão:

→ 11/11 – Aula de revisão para o Simulado
→ 25/11 – Aula de revisão para o Simulado

Maiores informações sobre o funcionamento desses dias serão enviadas posteriormente.


Lembrem-se de que é possível acompanhar a vida escolar dos seus filhos através do site da escola
(www.upvix.com.br). Caso ainda não tenham a senha, procurem o pedagogo da unidade.

Esperamos poder continuar contando com a colaboração e participação das famílias dos nossos alunos.

Atenciosamente,

Equipe UP Centro Educacional
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