Declaração de Quitação Escolar 2017
Em anexo, a Declaração de Quitação da Anuidade Escolar 2017, dos alunos que
cursaram o referido ano na escola.

Anuidade Escolar 2018
Encaminhamos, em anexo, o boleto da 3ª parcela da anuidade escolar 2018, para
pagamento nas agências bancárias. Por motivo de segurança não recebemos na escola.
Atente às informações descritas no boleto e mantenha o pagamento das parcelas em
dia. Caso não receba o boleto, dirija-se à secretaria da escola.

Avisos
 Enquanto a Malharia Loren não oferecer uniforme para venda, a fim de atender toda











comunidade escolar, os alunos que não tiverem o devido uniforme deverão vir a paisana,
conforme critério estabelecido no Manual da Família (p.10). Informamos está liberado o
uso da jaqueta somente nas cores preta, branca, verde e cinza.
É extremamente proibido o uso da camisa da escola com bermuda, calça jeans ou outra
similar. O tênis deve ser nas cores preta, branca e cinza.
Estamos credenciando novas malharias interessadas, que atendam os critérios da ficha
técnica. Agradecemos sua compreensão.
Os livros didáticos do ano em curso, de uso obrigatório, adotados conforme proposta
pedagógica da escola, bem como o material didático e de arte de uso individual são de
extrema necessidade para o alcance dos objetivos educacionais. A falta dos mesmos
prejudica o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
As pendências com documentação (Histórico, Certificados, etc.) e material didático e de
arte de uso individual devem ser regularizadas, com urgência, junto à secretaria.
Os cursos de inglês Wizard, Minds e a escola de programação Happy Code firmaram
convênio com a escola, visando beneficiar os alunos com descontos, conforme
condições e critérios de cada instituição.
Recomendamos não trazer à escola alunos com sintomas de viroses.
Visando a boa convivência e o respeito ao semelhante, orientamos que cumpram as leis
de trânsito na hora de trafegar e estacionar. As vagas do deficiente (Lei 10.098, Art. 7º) e
do idoso (Lei 10.741, Art. 41) são restritas a tais demandas.

ACONTECEU... Reunião de Pais e Mestres
...dia 06/02

6º Ano Ens. Fundamental
ao 3º Ano Médio

...dia 07/02
Reunião de Pais e Mestres
Maternal I ao 5º Ano Ens. Fundamental

...dias 22 a 28/02
Provas mensais do 1º bimestre
2º Ano Fundamental ao 3º Ano Ens. Médio

Informativo

Março/2018

Prezados Pais e/ou Responsáveis e
Queridos Alunos,

Celebração da Páscoa

No dia 08 de março, nossa querida escola comemora seus
46 anos e soma a sua nobre trajetória educativa mais um ano de
grandes descobertas, significativas experiências e fortes
parcerias.
Nesta mesma data também é comemorado o Dia
Internacional da Mulher. A elas nossa mais sincera homenagem!
Outro importante acontecimento que marca esse mês é a
celebração da Páscoa, evento que relembra a morte e
ressurreição de Jesus, nosso Cordeiro Pascoal.
Nossos corações estão imensamente agradecidos por tão
grandes dádivas.
Solicitamos que estejam atentos aos avisos, orientações e
informações deste documento.
Estamos inteiramente à disposição para lhes prestar
quaisquer informações e/ou esclarecimentos complementares.

Maternal I ao 5º Ano Ens. Fundamental

Feliz Páscoa!
A Direção

Calendário de Março
A minha boca falará com sabedoria; a meditação do meu
coração trará entendimento. Salmos 47:3
01 e 02 - Continuação das Provas Mensais do 1º Bim. – Ens. Médio
01 a 07 - Entrega dos conteúdos e das provas mensais, bimestrais, 2ª chamada e
recuperação 2º Bim. – 2º Ano Ens. Fundamental ao 3º Ano Ens. Médio
05 a 08 - 2ª Chamada Mensal do 1º Bim. – 2º ao 9º Ano Ens. Fundamental
07
- Escola de Pais – 6º Ano Ens. Fundamental ao 3º Ano Ens. Médio
08
- Aniversário da Escola / Dia Internacional da Mulher
14
- Lançamento do Concurso Literário (19ª Edição)
23
- Comemoração da Páscoa (6º Ano Ens. Fundamental ao 3º Ano Ens. Médio)
24
- Comemoração da Páscoa (Ed. Infantil ao 5º Ano Ens. Fundamental)
29
- Recesso escolar
30
- Feriado: Paixão de Cristo

Tema: Páscoa, amor sem igual!
Dia: 24/03 (manhã)
Local: Ginásio da Escola

O cronograma da programação será enviado posteriormente.

Projetos 2018
Durante o ano letivo realizamos com os alunos diversos projetos, visando
desenvolver habilidades como: elaborar, selecionar, argumentar, cooperar, melhorar a
prática da escrita e da leitura, a autonomia e a responsabilidade.
Conheçam alguns dos projetos: Hábito de Estudo, Leitura: mundo de
descobertas, Alimentação Saudável, Orientação Vocacional, Empreendendo a vida,
Eleições: consciência cidadã, entre outros.
Participe e acompanhe as atividades que serão desenvolvidas.

Escola de Pais
6º Ano Ens. Fundamental ao 3º Ano Ens. Médio
Com objetivo de contribuir para o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem, visando o sucesso dos nossos alunos, convidamos os senhores para a
palestra: ‘‘A influência da família na formação da cultura do estudo’’.
Palestrante: Vanessa Costa (Consultora Pedagógica do SAS-CE)
Dia: 07/03/2018
Horário: 19h
Local: Escola D. Pedro II
A participação da família é fundamental para o alcance dos objetivos.
A Direção

