
 

Colégio Franciscano Ave Maria 
 

BOLETIM INFORMATIVO 
 
 

 
 

 
 

  
 

Caríssimos pais e/ou responsáveis, alunos e familiares. 
 

Encerramos a primeira quinzena de aulas e, novamente, damos as boas-vindas a todos! 
É com muita satisfação que apresento a vocês o nosso Boletim Informativo, que, 
quinzenalmente, será enviado a toda comunidade escolar. Ele será mais um canal de 
comunicação com informações gerais da escola - acontecimentos, eventos e orientações 
sobre questões relevantes da nossa rotina educacional, cultural e social. 
Agradeço, mais uma vez, em nome de toda a nossa escola, a confiança e a parceria. 

 
Um abraço fraterno, 

Cristina Corsini 
Diretora Pedagógica 

 

           

 
 

 

 

O início das aulas traz maior movimentação de veículos no entorno da 
escola. Sendo assim, é imprescindível que haja bom senso ao deixar e 

pegar os alunos nos horários de entrada e de saída. Agradecemos a colaboração dos 
pais, que têm respeitado os procedimentos e orientações para estes horários. Todos do 
Colégio Franciscano Ave Maria têm se empenhado para otimizar o trânsito no entorno 
da escola. 
 
 
 

 
 
 
 

A Equipe Pedagógica do Colégio Franciscano Ave Maria está à disposição para atender a 
todos, esclarecer dúvidas e trabalhar em parceria. Mas, a fim de garantir um 
atendimento de qualidade, sugerimos o agendamento prévio de conversas e reuniões. 
Lembrem-se, sempre, de atualizar os telefones de contato e o endereço de e-mail na 
secretaria. 
A solicitação de agendamento poderá ser feita por telefone, diretamente com as 
Auxiliares de Coordenação do Segmento, ou via ClassApp.  

ESTACIONAMENTO 

PARCERIA FAMÍLIA - ESCOLA 

PALAVRA DA DIREÇÃO 



 

A boa educação não se distingue apenas pelo 
conhecimento das regras, mas, também, pela disciplina nos 
modos. Sendo assim, reforçamos a todos da comunidade 
escolar, alunos, professores, pais e funcionários, a atenção 

e o cuidado em nossas atitudes nas relações com os outros. 
Vale lembrar que a escola é lugar dos filhos/alunos, mas, ao mesmo tempo, o 
comportamento dos adultos, além de ser referência, também impacta na socialização 
dos estudantes entre os colegas e suas famílias. Sendo assim, durante o seu 
atendimento, a adoção de um tom de voz discreto, amigável e solícito é um ótimo 
exemplo de cordialidade e de postura para crianças e adolescentes. 
 
 
 
 

Ao longo desses primeiros dias, os Coordenadores dos Segmentos enviaram, via 
ClassApp, as Orientações Gerais de Procedimentos dos Alunos. A leitura atenta é muito 
importante, uma vez que ali constam os procedimentos e as regras principais e 
necessárias para mantermos um ambiente cooperativo, onde a igualdade, a dignidade, 
a justiça e, principalmente, o respeito (a si mesmo, ao outro e à escola) são nossos 
valores básicos e inegociáveis. 
Assim, contamos com a colaboração de todos, alunos, pais e equipe pedagógica, para 
que estes sejam mantidos. Quaisquer dúvidas estamos à disposição para atendê-los. 
 
 
 
 
 
 

  

 
O uso do uniforme auxilia a identificação do aluno, ajuda na 
preservação da segurança e proporciona economia de roupas, 
que podem ser destinadas a outros programas. O seu uso é 
obrigatório, inclusive o agasalho da escola. 
 
Vale lembrar que as especificidades de cada um dos 

segmentos foram enviadas através anexo de comunicado, via ClassApp.  
 
Importante ressaltar que o colégio já entrou em contato com as confecções que 
atendem a nossa escola. Estas garantiram a reposição do estoque de verão até a última 
semana de fevereiro, bem como a reposição do estoque de inverno até o final de março.   
 

“GENTILEZA GERA GENTILEZA” 

       ORIENTAÇÕES GERAIS DE PROCEDIMENTOS DOS ALUNOS 

USO DO UNIFORME 



 

Saíram as primeiras listas de aprovação e com muito orgulho e 

satisfação comunicamos os resultados de nossos alunos. Em 

breve, publicaremos lista detalhada com as aprovações. 

Parabenizamos alunos, famílias e professores pelo trabalho 

desenvolvido! 

 

     

 

 

 

 

Lembramos a todos que fiquem sempre muito atentos ao calendário escolar. Este 
deverá ser o guia para a organização da rotina da família no planejamento de atividades 
ao longo ano. Assim, ao planejar férias, viagens e compromissos médicos, consultem o 
calendário, de modo que a vida escolar do aluno não fique prejudicada. 
Em caso de dúvida, favor entrar em contato com as Auxiliares de Coordenação dos 
Segmentos. 
 
 
 

 
 
 

• Secretaria: Segunda a sexta-feira das 07h às 17h; 
secretaria@avemaria.g12.br 
 

• Tesouraria: Segunda a quinta-feira das 08h às 13h e 14h às 15h. 
tesouraria@avemaria.g12.br 

 

 

 

Nossos alunos navegam por redes sociais de dimensões 

infinitas e muitas vezes não têm a percepção de sua 

abrangência. Entendemos que a escola tem papel 

importante, junto com a família e os responsáveis, na 

formação de cidadãos que façam uso inteligente e 

responsável desses recursos.  

Diante disso, vale a reflexão. 
 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

REDES SOCIAIS 
 

APROVAÇÕES NOS VESTIBULARES 

CALENDÁRIO ANUAL 
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Quantas vezes nos percebemos diante de emoções confusas 

relacionadas à educação dos filhos? Será que agi certo? Tomei a 

melhor decisão? Usei a melhor alternativa diante da situação? Com 

estratégias fundamentadas na organização e no funcionamento do 

cérebro das crianças, os autores Daniel J. Siegel e Tina P. Bryson 

revelam que podemos ensiná-las a desenvolver suas habilidades para serem mais 

saudáveis e felizes. Quando cuidamos de crianças, sejamos pais, familiares ou escola, 

queremos que elas demonstrem atenção, compaixão, saiam-se bem academicamente, 

que se esforcem, sejam responsáveis e sintam-se bem consigo mesmas. Entretanto, qual 

é a nossa participação efetiva para que esses componentes estejam presentes nas 

atitudes diárias de cada uma delas? Quantas oportunidades de ensinar perdemos se não 

adotamos práticas capazes de ajudar as crianças a desenvolverem seus verdadeiros 

potenciais? 

O livro aborda, de maneira didática, 12 práticas que ajudarão a ensinar as crianças a 

árdua tarefa de relacionar-se com o mundo e com as pessoas. Compreendendo como o 

cérebro funciona, como se originam as emoções e mediando esse conhecimento com as 

crianças, pais e educadores poderão ajudá-las a compreender a si mesmas e construir a 

base para uma vida adulta próspera e feliz! 

 

Fica a dica de boa leitura para pais e educadores! 

 

 

 

 

 

No próximo dia 01 de março, acontecerá a nossa Folia no Ave Maria. Um dia em que Piratas, 

Super-Heróis e Princesas brincarão em meio à serpentina e ao som das tradicionais 

marchinhas de carnaval. Aguardem comunicados específicos de cada segmento.  
 

Aproveitamos para informar que em função do feriado de Carnaval, as aulas serão 

suspensas nos dias 04, 05 e 06/3.  
 

 

 

 

DICA DE LEITURA 

 

O QUE VEM POR AÍ... 
 


