
COLÉGIO SÃO JOÃO GUALBERTO 

 

 

    

Pauta do Encontro de Pais dia 01/02/2020 

3º ANO A/B 

Apresentação  

● Providenciar os materiais que estão faltando; 

● Colocar nome completo na capa de cadernos e livros; 

● Livros parte 2 deverão ser enviados apenas em junho; 

● Colocar nome em todo o material escolar e uniforme; 

● Atraso: tolerância de 10 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), 

● Os comunicados serão enviados todos via app: iscoolapp, 

com lembretes também no site: WWW.gualberto.g12.br, na 

área restrita do aluno através de login e senha. 

● 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).Auxiliar e não ensinar. 

● Nas avaliações mensais serão enviados apenas os cadernos. 

● Nas avaliações bimestrais serão enviados livros e cadernos, 

de acordo com o calendário de provas. 

● As correções das atividades são feitas na lousa e vistadas  

pela professora. 

● 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; 

http://www.gualberto.g12.br/


● A coordenação enviará as inscrições para capoeira e dança 

na próxima semana; 

● Atestado médico, providenciar com urgência. No dia 

14/02/2020, serão iniciadas as atividades que necessitam do 

atestado. Quem não tiver o atestado não participará das 

aulas práticas de Ed. Física; 

● Toda e qualquer situação que surgir e/ou precisar, entrar em 

contato direto com Orientador Educacional. 

 

● Leitura do 1 º bimestre:  

 

 Lápis encantado 

                               Leo Cunha 

 

● Avaliações Mensais (02/3 até 10/03)  

●  2ª chamada mensal 12/03  

● Avaliações bimestrais (de 30/03 até 07/04),  

● 2ª chamada bimestral 13/04,  

●  Evitar faltar nesses períodos, pois será cobrada uma taxa de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação perdida. Exceto 

em casos de afastamento comprovado por atestado médico. 

● 24, 25 e 26/02 – Carnaval. 

● 9/4 suspensão de aulas – 5ª feira Santa 

● 10/4 – Feriado – Paixão de Cristo. 

● 20/04 – Ponte de feriado. 

● 21/04 – Feriado Tiradentes. 

● Próximo Encontro de Pais 25/04/2020. 

Agradecemos a presença de todos! 


