Encontro da Escola com a Família
dos alunos da 3ª série do Ensino
Médio.
Conhecimento e solidariedade
para a construção da paz.

https://youtu.be/crXlh_maURY

https://youtu.be/D_qeEu70jMs

https://youtu.be/PwkMDPoqFXc

Diretrizes:
Horários: Entrada: 7h05 (chegar às 7h)
Saída: 12h20 (saídas às 13h05)
Atrasos: duas vezes ao mês e o aluno entrará na
segunda
aula. Caso exceda esse limite, ele será encaminhado à
Coordenação, os responsáveis serão comunicados e,
conforme a situação, o aluno voltará para casa.
* São considerados os atrasos após os intervalos,
podendo acontecer de o aluno ficar fora da sala.

Comunicações

Todos os comunicados como: calendário com datas de
provas, sábados letivos, feriados, tarefas de casa, conteúdo
das aulas, avisos sobre ocorrências diárias estão no Portal
do Colégio, mas uma agenda pessoal também é um recurso
para essas marcações.
Ainda é pelo Portal que encaminhamos, via e-mail, recados
ou recomendações especiais.

Uniformes:
O uso do uniforme é obrigatório – camiseta oficial,
bermuda azul-marinho, calça jeans, tênis ou sandália com
tira atrás.

Compromissos
• Pontualidade e frequência: estar na sala no início da aula já é um ponto
favorável à compreensão do que vai ser ensinado. Os atrasos e as faltas
atrapalham o desenvolvimento do aluno.
• Os módulos têm muitos exercícios que devem ser feitos, em classe e em
casa: essas atividades são reforço da aprendizagem, preparação para o ENEM
e os vestibulares, são o exercício da responsabilidade.
• A partir do segundo semestre mudam os módulos: é a revisão de tudo o
que foi aprendido, é o treino final para ENEM e Vestibulares.

• A disciplina (seriedade, organização, dedicação) é
essencial para maior aproveitamento e os alunos
que estiverem atrapalhando serão convidados a se
retirar da sala de aula.

Contra-turno
As provas específicas acontecerão todas as terças feiras à tarde,
de 15h a 17h.
Redação para ENEM e VESTIBULAR
Todas as quintas-feiras: 3ª A - 14h30h e 3ª B - 15h45
Orientação vocacional
Desde o 1º ano os alunos vão recebendo informações, participam de
palestras, seminários de profissões, visitas a faculdades e ainda têm a
possibilidade de acessar os “portais” onde vão encontrar riqueza de
material vocacional.
Neste ano participarão de encontros especiais para essa orientação.

Data: 5/3, 12/3, 19/3, 26/3  18h30

•

Kennedy on-line

www.ckennedy.com.br
br.unoi.com
Os responsáveis e o aluno têm sua
própria senha e vão encontrar desde tarefas
de casa, avisos, advertências, até orientação
vocacional, pesquisas, jogos, simulados,
vestibulares, atualidades, cursos on-line...

CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MÉDIA TRIMESTRAL
Provas Trimestrais - Sempre às terças feiras à tarde - 15h a 17h
Globalizada - Duas etapas – como o ENEM – dois dias (Final do trimestre)
Valores:
Específica - 5,0 + 5,0 (x2).

Globalizada -10,0.

Outras atividades -10,0.

Composição da média:
2x (E1+E2) + Glob + (módulos 4.0 +projeto 3,0 + atividades 3,0) : 4

2x (5,0+5,0) + 10,0 + 10,0 = 40,0 : 4

Recuperação (continuada e paralela)
A recuperação continuada acontecerá no decorrer
dos trimestres com atividades complementares para
suprir as necessidades do aluno.
A recuperação paralela acontecerá na semana após
a entrega dos boletins, no término de cada
trimestre. A nota da recuperação paralela terá o
valor máximo de 2,0 pontos e será somada à média
trimestral.
 Para aprovação final o aluno deverá alcançar
MÉDIA 6,0, entre os três trimestres. Quando a nota
for inferior a 6,0 o aluno fará a recuperação
paralela do terceiro trimestre. Caso seja inferior a
5,0 o aluno estará retido.

SEMINÁRIO
Considerando a necessidade de os alunos entenderem sua
corresponsabilidade, autonomia na construção de seus saberes e suas
decisões, propomos um projeto que reforce o interesse no desenvolvimento de
pesquisas, análises, comparações, críticas, entre outras possibilidades, através
de temas pertinentes à realidade.
O tema será escolhido pelo grupo, a partir de proposta da Escola.
O projeto vai se desenvolver durante os trimestres e sua apresentação para o
público será no dia 29 de setembro.
Pontos a considerar !!!
Viagem de formatura: o Colégio não faz nem recomenda as famosas
viagens. Qualquer decisão a esse respeito cabe aos pais ou
responsáveis.
Há uma festa de formatura e todos serão convocados para reunião
específica.
Sextas especiais: algumas vezes haverá dias diferentes, combinados
com os alunos, a partir do segundo semestre.

O Tempo

Mario Quintana

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando de vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado...
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada
e inútil das horas...
Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo...
E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de
tempo.
Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.
A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais
voltará.

