OFÍCIO CIRCULAR 21/2018 - MATRÍCULAS 2019
“Ensinar e aprender dá-se através das pontes que o amor e a competência
constroem” Samuel Lago
A Escola Redentorista Instituto Menino Deus apresenta o cronograma de organização
inicial para o ano letivo de 2019.
Início do ano letivo: 13 de fevereiro de 2019 - para todos os níveis, observando o
descrito nos itens abaixo:
1) Educação Infantil Nível I A e B - dia 13 de fevereiro - entrega de materiais e reunião
com os pais às 18:00, na sala de aula. Dia 14 de fevereiro, início do ano letivo para as
crianças destas turmas; de 14 a 22 de fevereiro as crianças que são novas na escola, que estiverem em adaptação, poderão
sair às 16:00, as demais, permanecerão até às 17:30;
2) Ed. Infantil Nível I C, D, Nível II e Nível III - dia 13 de fevereiro aula até às 16 horas; de 13 a 22 de fevereiro as crianças que
são novas na escola, que estiverem em adaptação, poderão sair às 16:00, as demais, permanecerão até às 17:30;
3) Dia 13 de fevereiro – 1os anos Séries Iniciais - aula reunião para os pais das 17:00 às 18:00 - neste dia as crianças vêm 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, cuja pauta será o processo de alfabetização dos mesmos;
4) Revitalização de espaços e recursos físicos:
- Reforma e adaptação de sala multiuso; - expansão com mais duas salas de aula; - melhorias com expansão na área de
estacionamento; - reforma e melhorias da área coberta de acesso ao ginásio; - melhorias no ginásio; - ampliação da instalação
de projetores em sala de aula.
5) Compromisso pedagógico, investimentos:
- Continuidade da Sistema ei - Escola da Inteligência – para Ensino Fundamental Séries Finais. Trabalhando preventivamente as
questões de equilíbrio emocional e integrante do planejamento do projeto Anti-Bullying.
- Projeto de fortalecimento de Língua Estrangeira - PES (POSITIVO ENGLISH SOLUTION) para o Ensino Médio e continuidade do
projeto PES, no Ensino Fundamental Séries Finais.
- POSITIVO ON conta com uma nova plataforma adaptativa que leva em consideração a autonomia do aluno e a
personalização da aprendizagem. Livro Digital desde Ed. Infantil.
- Material para Educação Infantil - Grupo 4 e 5 - Totalmente reformulado-atendendo as propostas da nova Base Nacional
Comum Curricular.
- 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. Exemplos: na Ed. Inf. Nível III: Bichonário e Livro
da Vida; 1os anos Iniciais: Projeto de Literatura, FAPEC, Feira Científico Cultural...;
- Projetos interdisciplinares ou Oficinas: Robótica, Xadrez, FAPEC, Feira Científico Cultural, Projeto de Literatura e Autor
Presente, Flauta, Grupo de canto, Noite da Coruja, Esportes, Dança, Educação ambiental, Informática, Laboratórios de
Bioquímica, Simulados, Grupos de estudos...
ATENÇÃO PARA O PERÍODO DE MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS para o ano de 2019, NÃO HÁ RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA:
 De 08 a 19 de outubro - alunos que em 2019 cursarão Ed. Infantil - Níveis l, II e III;
 De 22 de outubro a 01 de novembro - alunos que em 2019 cursarão Ens. Fund. Séries Iniciais - 1os aos 5os anos;
 De 05 a 16 de novembro - alunos que em 2019 cursarão Ens. Fund. Séries Finais - de 6os ao 9os anos;
 De 19 a 30 de novembro - alunos que cursarão Ens. Médio - 1º, 2º e 3º ano de Ens. Médio.
 De 17 a 28 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 até o dia 14 de dezembro de 2018;
 De 17 a 28 de dezembro de 2018 a secretaria funcionará de segunda a sexta feira pela manhã, das 8:00 às 12:00 e pela
tarde das 13:30 às 17:30;
 Nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018 não teremos expediente na secretaria da escola.
 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, por turma, estará no site da escola, www.meninodeus.com.br, a partir de 01 de novembro.
Att - Direção e Coordenação
Passo Fundo, 27 de setembro de 2018.

