CIRCULAR Nº 065/2018 – EF: ATENÇÃO AO RECESSO
Vila Velha, 13 de julho de 2018
Senhores Pais/Responsáveis,
Chegamos ao recesso do meio do ano, de 14 a 29 de julho, e lembramos que ele acontece no meio
do 2º trimestre. Portanto, os pais devem ter especial atenção ao desempenho de seus filhos. Assim que os
alunos voltarem às aulas, continuarão as provas, atividades avaliativas e o simulado do 2º trimestre.
Portanto, aproveitem esse período para conversarem com seu(sua) filho(a),

verificarem

seu

desempenho escolar e, caso necessário, implementarem medidas para resolução de possíveis dúvidas,
como, por exemplo, horário de estudo de férias e revisão dos exercícios e avaliações feitos na primeira
metade do 2° trimestre.
Informamos, também, que os conteúdos das avaliações de agosto estarão no site da escola a partir
do dia 18/07.
No mês de agosto, sempre das 18h às 20h, acontecem os plantões de atendimento aos pais, e desde
já ressaltamos que a presença dos pais de alunos com notas abaixo da média é imprescindível nesse
momento. Mas, caso sintam ser necessário, podemos agendar um horário antes disso.
Segue cronograma de reuniões de pais:
DATA

UNIDADE

07/08

Praia do Canto

14/08

Jardim Camburi

21/08

Jardim da Penha

28/08

Vila Velha

Estamos certos de contar com a parceria da família e disponíveis para qualquer esclarecimento.
Desejamos a todos um excelente descanso e um retorno no dia 30 de julho (segunda-feira) com as
energias renovadas para chegarmos ao final do ano com sucesso.
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

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

