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Agosto de 2017 
            Circular 15 

Senhores Pais ou Responsáveis. 

Paz e Bem! 
 

"Sempre há: uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força.  
Para todo fim, um recomeço”  

Pequeno Príncipe - Saint-Exupery. 

 
 

É com grande alegria que iniciamos as aulas e recebemos nossos alunos neste segundo semestre. 

Esperamos que as férias escolares tenham sido proveitosas com bastante descanso e lazer. 

Para a equipe pedagógica este é um momento extremamente importante, pois reassumiremos 

nossos projetos pedagógicos, promoveremos novas aprendizagens e descobertas e continuaremos 

construindo a cada dia a nossa história de educação com paixão, tradição e evolução. 

Gostaríamos de ressaltar alguns aspectos fundamentais para o bom andamento do processo, bem 

como informá-los sobre questões importantes para a nossa instituição: 
 

Pontualidade e uso do uniforme 

A fim de intensificar nossa parceria com as famílias, solicitamos atenção especial ao uso do 

uniforme e respeito aos horários de entrada e saída, pois a pontualidade dos alunos nesta faixa etária, 

está intimamente ligada à rotina de seus familiares. Contamos com a programação e compreensão de 

todos.  
 

Comunicação - Escola e Família 

Além do site (www.avemaria.g12.br) que contém todas as informações pertinentes ao segmento 

como notas, circulares, calendários de avaliações, tarefas da semana e demais programações, também 

estamos à disposição para atendê-los ao longo de todo o semestre, relembramos os nossos contatos: 

 Telefone (2136 9933) e via e-mail: 

 Coordenadora Pedagógica Wania Polito: fundamental2@avemaria.g12.br 

 Orientadora Educacional Karine Holme: orientacao@avemaria.g12.br 

 Auxiliares do curso: Vivian e Ir. Leide: auxiliar.fund2@avemaria.g12.br 

A seguir, informamos algumas datas importantes e atividades que serão realizadas: 

De 28 a 30/08 – Avaliação substitutiva 2º tri; 

De 01, 04, 05, 11 e 12/09 – Aulas de recuperação 2º tri; 

Dia 06/09 - Reunião de pais; 

De 13, 14, 15 e 18/09 – Avaliações da recuperação 2º tri; 

Dia 07/10 – Mostra Cultural. 

 

As circulares específicas sobre cada atividade serão enviadas no momento oportuno. 

A equipe pedagógica deseja a todos um ótimo retorno com sucesso. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica  
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