COLÉGIO SÃO JOÃO GUALBERTO
Pauta do Encontro de Pais dia 05/05/2018
2 ºs anos

Avisos Gerais
 Atraso: tolerância de 05 minutos e somente 03 atrasos no
mês. No 4º atraso o aluno não poderá entrar para a aula;
 Para os alunos que possuem celular: de preferência deixar em
casa. Se trouxer para a escola o mesmo deverá permanecer
desligado dentro da mochila durante o período das aulas e a
responsabilidade é do aluno com seu equipamento;
 O uso da agenda, (os alunos marcarão as lições de casa e
bilhetes/recados),
 Os comunicados serão enviados todos via app iscoolapp, com
lembretes também no site: www.gualberto.g12.br
 Grupo no Facebook para acompanhar atividades e novidades
Fundamental I Gualberto Virtual
 Verificar com frequência o estojo, repor o que estiver faltando.
Manter no estojo, no MÍNIMO três lápis grafite, cola, tesoura,
pois são de uso contínuo;
 Lição de casa (cobrar a atenção e devolução na data
estipulada).
 Atenção ao ajudar nas continhas
 Incentivar a leitura
 Atenção ao parágrafo letra maiúscula
 Capricho pintura e letra
 Sobre a água, a importância da garrafinha.
 Plantões de Dúvida (horários). Os alunos serão convocados
pela professora para o plantão de dúvidas conforme
necessidade.
 Evitar faltas (viagens, médicos, etc), no período de aulas e
principalmente no período de provas;

 Atestado médico, providenciar com urgência. Quem não tiver
o atestado não participará das aulas de Ed. Física;
 Providenciar atividades perdidas em dias que estiveram
ausentes; (xerox),

 Saída Cultural : Cidade do livro
11 de Junho de 2018 – 2°feira
Saída do colégio manhã: 07h30- retorno previsto: 12h30
Saída do colégio tarde: 13h30- retorno previsto: 18h00
Chegar com 15 minutos de antecedência.
 Festa Junina: Apresentação será no dia 09 de Junho
Sábado, das 10h as 17h.
- Seguirá bilhete referente aos horários das danças, trajes e
informes gerais.
 Avaliações Mensais (07/05 até 15/05)
 As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia
17/05/18 às 9h00 para alunos do período da tarde e às 14h30
para os alunos do período da manhã. O requerimento deverá
ser feito imediatamente após o retorno do aluno junto à
Orientação Educacional, mediante pagamento da taxa de
R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento somente
nos casos de doenças com atestado médico.
 OBS: O requerimento também está disponível em nosso site:
www.gualberto.g12.br
 Próximo Encontro de Pais 03/07/2018.
 Abertura da Copa e dias de jogos do Brasil normal;
 Livros parte 2 deverão ser enviados em Agosto, no
retorno dia 06/8/2018;

aula

 Livrinho de Férias O livro Mágico

Agradecemos a presença de todos!

