CIRCULAR Nº 004/2018 – EF/EM:
ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS
Vila Velha, 30 de julho de 2018
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.
Estamos enviando pelos alunos um relatório da vida acadêmica discente. Ele contém todas
as notas já cadastradas e as ocorrências disciplinares/pedagógicas. Os alunos que não
receberam o relatório de ocorrências não possuem nada registrado no sistema.
Aproveitamos para lembrar que o 1º Trimestre – já fechado – vale 20 pontos, e o 2º trimestre
– ainda por fechar – vale 35 pontos. O terceiro trimestre valerá 45 pontos.
Sugerimos uma análise do material, juntamente com seu filho, e a verificação do que o aluno
ainda precisa para chegar aos 60 pontos necessários para aprovação.
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 a pedagoga da unidade.
Aproveitem também para fazer as considerações necessárias para a melhoria do
desempenho e para parabenizar, se for o caso.
EQUIPE PEDAGÓGICA

ENTREGAR ASSINADO PELO RESPONSÁVEL NA COORDENAÇÃO DA ESCOLA

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
Recebi o relatório da vida acadêmica do(a) aluno(a) _______________________________________________
enviado juntamente com a Circular nº 004/2018 – EF/EM: Acompanhamento dos alunos de 30 de julho de 2018.
Nome do responsável: ____________________________________________________________________________
Telefones para contato: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Assinatura do responsável

Data: _______ / ______ / 2018

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, Vila Velha – Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi - Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi - Cep. 29090-370 - (27) 3317 4832

