Circular 01/2017
Setor: Direção e equipe pedagógica
São Paulo, 20 de março de 2017.
Ref.: 100% Tarefa e Aluno nota dez
Prezados pais e responsáveis
Conforme puderam acompanhar no ano letivo de 2016, nosso Colégio avançou
pedagogicamente e continuará a se atualizar com um ensino de qualidade, prazeroso e
afetivo buscando formar cidadãos de bem, comprometidos e conscientes.
Dentre as propostas para esse fim, realizamos algumas ações com o objetivo de incentivar
os alunos a alcançar metas de aprendizagem, realizar as tarefas e os trabalhos escolares,
além de estimular hábitos de estudos diários e valorizar o educando comprometido, assíduo
e cumpridor das normas disciplinares. Nesse propósito, foram executados dois novos
projetos:
O “100% Tarefa” que consiste no acompanhamento do aluno do 3º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio na realização contínua das tarefas de casa,
trabalhos e pesquisas. Ao final do trimestre, os alunos que se ajustarem nessa condição,
receberão um certificado de honra ao mérito.
O “Aluno nota dez” é direcionado aos alunos regularmente matriculados no 9º ano do Ensino
Fundamental e 1ª e 2ª série do Ensino Médio, no ano letivo de 2017. Consiste na concessão
de bolsa de estudos para o ano letivo de 2018 aos alunos que obtiverem os três melhores
resultados de cada ano. A classificação dar-se-á pela ordem decrescente de desempenho
global dos alunos, em uma única apuração que ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2017.
Os pais dos alunos contemplados serão convocados para a cerimônia de entrega simbólica
dos prêmios, conforme abaixo:
1º lugar
2º lugar
3º lugar

100% de bolsa
50% de bolsa
20% de bolsa

Para o sucesso dos propostos, além do empenho de seu filho nos estudos, o seu incentivo é
de extrema importância.
Ressalto que o Edital do “Aluno nota dez”, na íntegra, está disponível na Coordenação
Pedagógica e na Secretaria Escolar.
Estimule seu filho a participar!
Atenciosamente
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