
 
“Consideramos a escola, em suas variadas realizações, forma privilegiada de educação integral.  

Isto, por sua estrutura, especialmente apta para colocar a cultura ao alcance de todos 
 e proporcionar sua assimilação progressiva e crítica.” 

Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus” (pag.18) 

    
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2020. 

  

Prezados pais e/ou responsáveis e alunos da 3ª série do Ensino Médio, 

  

Com o início do ano letivo, é importante trazer algumas informações em relação ao               

planejamento da 3ª série EM, carinhosamente denominada de Terceirão. Para que           

possamos alcançar os resultados projetados, ressaltamos que é imprescindível uma          

equipe de educadores qualificada e capaz de atender às demandas específicas da série             

com a qual atua; um currículo que articule o desenvolvimento das habilidades cognitivas,             

afetivas e sociais com os conteúdos de cada disciplina; e a participação da família na               

vida escolar dos filhos. 

Pautados nesse propósito, realizaremos ao longo do ano letivo atividades específicas            

para a turma do Terceirão: Treinamento de Questões do ENEM, mais SIMULADOS,            

provas aos sábados, calendário específico, intensivo mais ENEM, aulão inaugural, entre           

outras.  

Conforme calendário escolar, o próximo sábado (15/02) é letivo. Nesse dia,            

realizamos um aulão inaugural com a seguinte programação: 

07h20 - Abertura - Projeto de Vida - Pastoral, Orientação Educacional 

08h10 - Aulão Interdisciplinar - Temática: Atualidades - Desenvolvimento das Cidades e            

a degradação do meio ambiente. A Terra é de todos nós! 

09h50 - Intervalo/Lanche 

10h15 - Aula Ed. Física - Professores Breno e Priscila 

11h55 - Saída dos alunos. 

Contamos com o apoio dos senhores, a participação e pontualidade de todos os              

alunos.  

         Atenciosamente, 

 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  

do EFII e Médio 

 
Virginia Gris Ceolin 

  Vice- Diretora 
Sérgio Martins Duarte 

Diretor 
 
 
 

Confirmação do Recebimento da Circular sobre Aulão Inaugural - 3ª série EM 
 

Estou ciente do conteúdo da circular enviada no dia 08/02, sobre o sábado letivo do dia 15/02. Favor                  
devolver assinado até o dia 12/02, sexta-feira na comunitária. 
 
Nome do Aluno:  ___________________________________________________________________ 

Parentesco: _______________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ Data:  ____/____/2020   


