
  

 
 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2018. 
 
 

Sejam todos bem-vindos  a este Primeiro encontro de Pais e Mestres 
de 2018. 

 
Abriremos a pauta com a leitura deste texto do Padre Zezinho. 

 
  

 
Girassóis e Miosótis 

 
O girassol é flor raçuda, 

que enfrenta até a mais violenta intempérie 
e acaba sobrevivendo. 

Ela quer luz e espaço e em busca desses objetivos,  
seu corpo se contorce o dia inteiro. 

O girassol aprendeu a viver com o sol 
e por isso é forte. 

Já o miosótis é plantinha linda, 
mas que exige muito mais cuidado. 

Gosta mais de estufa. 
O girassol se vira… e como se vira! 

O miosótis quando se vira, vira errado. 
Precisa de atenção redobrada. 

Há filhos girassóis e filhos miosótis. 
Os primeiros resistem a qualquer crise: 

descobrem um jeito de viver bem, sem ajuda. 
As mães chegam a reclamar da independência 

                                                              desses meninos e meninas, tal a sua capacidade 
                                                                   de enfrentar problemas e sair-se bem. 
                                    Por outro lado, há filhos e filhas miosótis, 

                                                          que sempre precisam de atenção. 
                                                      Todo cuidado é pouco diante deles. 

                                                      Reagem desmesuradamente, melindram-se, 
                                                 são mais egoístas que os demais, ou às vezes, 
                                                      mais generosos e ao mesmo tempo tímidos, 

                                                        caladões, encurralados. 
                                            Eles estão sempre precisando de cuidados. 

                                         O papel dos Pais é o mesmo do jardineiro 
                                        que sabe das necessidades de cada flor, 

                                     incentiva ou poda na hora certa. 
                                   De qualquer modo fique atento. 

                                          Não abandone demais os seus girassóis 
                                                porque eles também precisam de carinho… 
                                                     e não proteja demais os seus miosótis. 

                                             As rédeas permanecem com vocês… 
                                           mas também a tesoura e o regador. 

                                 Não negue, mas não deem tudo que querem: 
                                         a falta e o excesso de cuidados matam a planta… 

 * Autoria de José Fernandes de Oliveira 
” Pe. Zezinho” 

  

 

Pauta: 

1 – APRESENTACAO DA EQUIPE PEDAGÓGICA: 

Professoras Magdalla e Raquel – Língua Portuguesa , Redação e Literatura . 

Professora. Alessandra – Inglês 



  

Professora  Giliane – Arte 

Professor Carlos – Educação Física 

Professor  Andre Fragoso – Historia e Geografia 

Professora  Tania - Historia, Sociologia e Filosofia 

Professor  Andre Moura – Ciências e Biologia 

Professora  Analia – Ciências e Química 

Professores  Cesar   , Luis e Sergio – Matemática e Desenho Geométrico 

Professor Edinelson - Matemática e Física 

Professor Miguel – Espanhol 

 

2 – CRITÉRIOS DE AVALIACAO: Em todas as disciplinas o aluno será avaliado bimestralmente conforme 

data de provas disponibilizadas no site do Colégio , continuamente através das tarefas, exercícios em classe , 

chamadas orais e  provas previamente marcadas ou surpresas e por trabalhos.  Todas as vezes que o aluno 

não apresentar tarefas e trabalhos ou  apresenta-las de forma incompleta   bem como anotações por 

indisciplina (brincadeiras e  conversas ) durante as aulas serão anotadas na agenda e  na falta desta através 

de comunicado por escrito ou e-mail. Como estas atividades compõem a avaliação contínua, 

consequentemente  resultará em prejuízo nesta avaliação 

. 

3 – TRABALHOS – Desde já deixamos claro que NÃO SÃO SOLICITADOS TRABALHOS  EM GRUPO 

QUE NECESSITEM QUE ALUNOS FREQUENTEM AS DEMAIS CASAS. Todo o trabalho em grupo 

será desenvolvido dentro do colégio, no horário de aula. 

 

4 – PEDIDOS ESPECIAIS – Qualquer solicitação da direção do colégio, secretaria, coordenação ou do 

professor será sempre enviado por escrito através da agenda do aluno e estará disponível no site do colégio. 

 

5 – INÍCIO DOS LIVROS DIDÁTICOS  : A partir de 19 de fevereiro todos os professores iniciarão com os 

livros. A partir de 05 de marco  NÃO SERÁ MAIS PERMITIDO QUE ALUNO ASSISTA AS AULAS 

SEM ESTAR COM OS MATERIAIS DEVIDOS. NÃO SERÁ PERMITIDO QUE ALUNOS SE SENTEM 

JUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AULAS. 

 

6 – USO DO CELULAR: Desde já deixamos claro que o COLEGIO em nenhuma hipótese se responsabiliza 

por perdas e danos. O aluno,  que  estiver utilizando durante o horário de aula ( 7:00 as 9:50 e das 10:10 as 

11:50 ) , poderá ter o celular recolhido sendo que pela primeira vez será devolvido ao término do turno com 

a devida anotação na agenda e na reincidência, o celular será devolvido somente aos pais e responsáveis pelo 

aluno, salvo se for  

 

7 – USO DOS TOALETES E BEBEDOUROS: Solicitamos aos senhores que orientem seus filhos a 

aproveitarem a troca de aulas para isto e somente em casos especiais, durante as aulas.  A falta de 

explicações somente prejudicará o aluno e não o professor. 

 

8 – RECADOS: Somente serão aceitos recados por escrito e devidamente assinados. Solicitações feitas por 

telefone serão avaliadas e averiguadas por medida de segurança. 

 

9 – PEDIDOS DE DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES: Somente por escrito e com antecedência de três 

dias. 

 

10 – REGULAMENTO – AGENDA: Solicitamos aos senhores que façam a leitura atenta juntamente com o 

aluno quanto aos itens deste regulamento anexo a agenda escolar. 

 

11 – AGENDA ESCOLAR – A agenda será avaliada durante o bimestre e o aluno que estiver com todas as 

anotações terá direito a até um ponto  que será acrescido a média da disciplina com pior resultado. 

 

12 – UNIFORME – A partir de 05 de marco NÃO SERÁ MAIS PERMITIDA a entrada de aluno sem estar 

devidamente uniformizado. 



  

 

13 – MATERIAIS SOLICITADOS NA LISTA : Pedimos aos pais que estão em falta com a entrega dos 

materiais solicitados na lista que procurem atender até  o dia 19 de fevereiro. Após esta data, o aluno que 

apresentar esta pendência ficará sem as atividades quando em folha de sulfite ou de almaço. Procurem evitar 

situações desconfortáveis. 

 

14 – LIVROS PARADIDÁTICOS:  Para os alunos do sexto e sétimo ano , a  professora fará o 

acompanhamento de leitura e interpretação e ao final aplicará a prova conforme calendário disponível no 

site. 

Do 8º. Ano ao 3º. Ano do Ensino Médio, serão aplicadas dias avaliações, sendo a primeira após a leitura do 

aluno e a segunda após o aprofundamento e detalhamento de leitura e interpretação. 

 

15 – USO DE CALCULADORA: Calculadora não é celular. Será permitido o uso de calculadora nas provas 

mensais, porém nas provas bimestrais de matemática, física e química, o uso estará proibido. 

 

16 – FOLHAS DE SULFITE E DE ALMAÇO – Estes itens solicitados ficam aos cuidados do colégio para 

utilização exclusivamente  no horário escolar. Cada aluno deverá ter outros materiais para uso em casa. 

 

17 – TCC – Tanto os alunos do 9º. Ano do Ensino Fundamental quanto os alunos do 3º. Ano do Ensino 

Médio terão este trabalhado para ser desenvolvido e apresentado no final do ano. Solicitamos aos senhores 

pais e alunos para acompanharem o site do colégio. 

Desde já, todos os pais estão convidados a assistirem a apresentação de nossos alunos. 

 

18 – USO DE DICIONÁRIO DE INGLÊS E ESPANHOL  – Não será permitido o uso de dicionário de nas 

provas bimestrais destas disciplinas. 

 

19 –  LIVROS DE INGLES E DE ESPANHOL - Solicitamos aos senhores que orientem seus filhos a não 

responderem diretamente nos livros.  

 

20 – CADERNO DE CALIGRAFIA – Os alunos do sexto ano obrigatoriamente deverão apresentar o 

caderno de caligrafia e as atividades serão avaliadas e a nota será considerada na disciplina de Língua 

Portuguesa. Se necessário for, solicitaremos através da agenda, caderno de caligrafia para os alunos que 

apresentarem dificuldades. 

 

21  -SITE – Solicitamos aos senhores que acompanhem as informações e solicitações do colégio através do 

site que não requer nenhum prévio login. 

 
  A FAMÍLIA E ESCOLA PRECISAM ESTAR JUNTAS, PARA 

COMPARTILHAREM A ALEGRIA DO SUCESSO. 
OBRIGADO POR ESTAREM CONOSCO, SOMANDO TALENTOS, MULTIPLICANDO SORRISOS, COMPARTILHANDO 

ALEGRIAS. 
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