"Educação se faz com conhecimento e confiança.”

OFÍCIO CIRCULAR 22/2017 - MATRÍCULAS 2018
Educação é investimento em capacitação, atitudes, habilidades e competências. Educação se faz em
parceria de fortalecimento e abundância de vida. Estudar é uma ferramenta deste contexto,
desenvolvida com muitos recursos criativos e tecnológicos. Mas, a maior e melhor estratégia é pelo
olhar de acompanhamento, de incentivo e apreço por cada degrau conquistado. Desta forma o estudo
qualifica-se. A atitude de buscar o conhecimento e como exercitá-lo faz a diferença.
A Escola Menino Deus se organiza para o ano letivo de 2018, da seguinte forma:
1) Início do ano letivo: 14 de fevereiro de 2018, atenção para as orientações abaixo descritas;
2) Dia 14 de fevereiro – 1os anos - aula reunião para os pais - 17:00 às 18:00 - neste dia as crianças vem
para a escola, normalmente, às 13:30, trazendo os materiais. Os pais terão reunião às 17:00, na sala de
aula, com a professora de cada turma. Na saída às 18:00, levam as crianças. Providenciaremos
atividades separadamente para estes estudantes até o término da reunião sobre o processo de
alfabetização;
3) Educação Infantil Nível I A e B - dia 14 de fevereiro - entrega de materiais e reunião com os pais às
18:00. Dia 15 de fevereiro, início do ano letivo para as crianças destas turmas; de 15 a 23 de fevereiro as
crianças que são novas na escola, que estiverem em adaptação, poderão sair às 16:00;
4) Ed. Infantil Nível I C, D, E, Nível II e Nível III - dia 14 de fevereiro aula até às 16 horas; de 15 a 21 de
fevereiro as crianças que são novas na escola, que estiverem em adaptação, poderão sair às 16:00;
5) No processo de revitalização de espaços e recursos físicos ressaltamos:
- Investimento em novo piso do pátio de recreio de ensino fundamental e ensino médio;
- melhoria de pavimentação do acesso à escola pela rua João Catapan;
- Construção de três novas salas de aula;
- novo auditório - Centro Cultural;
-readequação das salas do setor administrativo;

6) No que diz respeito ao compromisso pedagógico salientamos:
- Implantação do Sistema ei - Escola da Inteligência - focando na educação da inteligência emocional a
Escola Redentorista Instituto Menino Deus trabalhará de forma sistemática o fortalecimento de
autoestima, equilíbrio emocional com assessoria de Augusto Cury.
- Projeto de fortalecimento de Língua Estrangeira - PES (POSITIVO ENGLISH SOLUTION) a partir dos 6os
anos, quatro aulas semanais e no 9º ano realizam teste de proficiência com certificação pela
Universidade de Cambridge - titulação Basic.
- POSITIVO ON conta com uma nova plataforma adaptativa que leva em consideração a autonomia do
aluno e a personalização da aprendizagem (os conteúdos vão se modificando e adaptando de acordo
com as necessidades de aprendizagem de cada estudante);
- Educação Ambiental - 7º ano - “Água em Foco” - em parceria com o Comitê de Bacias do Rio Passo
Fundo;
- Cada série possui um projeto específico para o processo de autonomia e construção do
conhecimento. Estes projetos não são optativos, pois neles prevalecem questões ligadas ao fomento da
leitura. Ex.: Ed. Inf. Nível III: Bichonário e Livro da Vida; 1os anos Iniciais: Projeto de Literatura e Produção
de um DVD;
- Robótica, Xadrez, exercícios de estrutura do pensamento lógico desde o 4º ano. Livro Digital a partir do
Nível III;
-Projetos interdisciplinares: FAPEC, Feira Científico Cultural, Projeto de Literatura e Autor Presente,
Noite da Coruja, Esportes, Dança, Educação ambiental, Informática, Laboratórios de Bioquímica,
Simulados, grupos de estudos...
ATENÇÃO PARA O PERÍODO DE MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS, NÃO HÁ RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA:
 De 10 a 23 de outubro - alunos que em 2018 cursarão Ed. Infantil-Níveis l, II e III;
 De 24 a 06 de novembro - alunos que em 2018 cursarão Ens. Fund. Séries Iniciais-1os aos 5os anos;
 De 07 a 20 de novembro - alunos que em 2018 cursarão Ens. Fund. Séries Finais- de 6os ao 9º ano;
 De 21 a 30 de novembro - alunos que cursarão Ens. Médio- 1º e 2º ano de Ens. Médio.
 De 12 a 19 de dezembro - matrículas após recuperações finais;
HORÁRIOS DE SECRETARIA:
 A secretaria funciona diariamente das 7:30 às 12:00 e das 13:00 às 18:15;
 De 18 a 30 de dezembro a secretaria funcionará de segunda a sexta feira das 8:00 às 12:00 e pela
tarde das 13:30 às 17:30;
 Nos dias 22 e 29 de dezembro teremos expediente, na secretaria, somente pela parte da manhã:
8:00 às 12:00;
 Solicitamos respeito aos prazos de revalidação de matrícula, uma vez que a organização e a
segurança de vaga dependem deste cronograma.
 A Lista de materiais estará no site da escola www.meninodeus.com.br, a partir de 23 de outubro.
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