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2º Semestre - COMUNICADO 16 – 19 de novembro de 2021

FUND I

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele,
por sua origem ou ainda por sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a
odiar, elas podem ser ensinadas a amar.”
(Nelson Mandela)

Datas Importantes de
Novembro e Dezembro/21
DATAS
20/11

EVENTOS
Integração 5º e 6º ano – (sábado) 8h30 às 11h30 – vir
uniformizado. Trazer lanche.
25/11
Entrega de medalhas da OBA (Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica) e CANGURU de Matemática –
ATIVIDADE INTERNA, em virtude da Pandemia (aguardem a
divulgação das fotos nas redes sociais).
26/11
Conselho de Classe para as turmas de 1º e 2º anos – Não há
aulas nesse dia para essas turmas, conforme cronograma
semestral. 3º a 5º anos têm aulas normalmente.
29/11
Conselho de Classe para as turmas de 3º a 5º anos – Não há
aulas nesse dia para essas turmas, conforme cronograma
semestral. 1º e 2º anos têm aulas normalmente.
30/11
Divulgação do resultado do Conselho de Classe e convocação
para a Recuperação via AGENDA.
Day Camping na Estância Solazer - Não haverá aula nesse dia para
01/12
os alunos que não aderiram ao passeio (mais informações abaixo).
02/12
GRAVAÇÃO de Encerramento. Os alunos devem vir trajando
camiseta branca e jeans (calça ou bermuda).
Último dia letivo para os alunos que NÃO estiverem em
recuperação.
02 a 08/12 Período de RECUPERAÇÃO para os alunos convocados. Demais
alunos, que não estiverem em REC, farão revisão de conteúdo.
09 a 15/12 Avaliações de Recuperação – Nesses dias não há aula. Os alunos
em recuperação virão para realização da prova e serão liberados
ao fim da avaliação (14h40)
17/12
Início das Férias Escolares.
31/01/22 PREVISÃO DE RETORNO ÀS AULAS
Consultar o site a partir de janeiro/2022.

SOLAZER – AINDA HÁ VAGAS
DIA: 01 de dezembro!!!
• Saída do Colégio: 7h – Chegar ao Colégio às 6h40
• Previsão de Retorno: 18h30 no Colégio
•

Nossa equipe pedagógica estará acompanhada dos monitores da
Agência Descobrir, além dos monitores da ESTÂNCIA SOLAZER.
O Local oferece inúmeras atividades, como passeio a cavalo, tirolesa, trilha, fazendinha, escalada,
jogos e oficinas, além do espaço de piscinas! Nossas crianças terão muitas atividades para se
divertir!
Estaremos atentos a todos os protocolos de segurança, com uso de máscaras, álcool em gel, entre
outras coisas.
Os alunos andarão em pequenos grupos e o único momento em que ficarão sem máscara será na
piscina. Estarão sempre acompanhados pelos professores e monitores para garantir que tenham um
dia feliz com toda segurança!

O CALOR ESTÁ AÍ! HIDRATAÇÃO!!!
Estamos conversando frequentemente com as crianças sobre a
importância de cada um trazer sua garrafinha de água – o famoso
“squeeze” – para a escola! Além de garantir a hidratação ideal, essa ação
contribui com a preservação do meio ambiente reduzindo o uso de copos
descartáveis e colabora para o bom andamento das aulas, reduzindo a
necessidade de “sair” constantemente da sala durante as aulas!
Reforcem essa ação em casa! Vamos ajudar a preservar o meio
ambiente e garantir a saúde de todos!

Senhores Pais/Responsáveis...
Nosso muito obrigado pela confiança em nosso trabalho,
àqueles que já garantiram a vaga de seu(a) filho(a) para
2022. Conforme comunicados anteriores, e-mails e
correspondências enviadas, informamos que desde o
dia 08 de novembro, as vagas remanescentes estão abertas
ao público em geral.
JÁ ESTAMOS TRABALHANDO COM LISTA DE ESPERA PARA ALGUMAS TURMAS!!

Caso você ainda não tenha efetivado a Matrícula 2022, não deixe para a última hora e
procure nossa recepção. Aguardamos vocês!!!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

APOIO PEDAGÓGICO
A partir de 26/11 estão encerradas as atividades de Apoio Pedagógico.
Os alunos que ficarem em recuperação terão apoio pedagógico no
horário de aula.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

O FIM DO ANO ESTÁ CHEGANDO!!!
As famílias que estão há mais tempo conosco
devem se lembrar do quanto valorizamos e nos
empenhamos para fazer uma linda apresentação de
encerramento do ano letivo.
Cores, luzes, sons, fantasias, muito amor e
envolvimento!! Porém, ainda estamos em pandemia e,
como a autorização para a retomada de eventos em
escolas está sendo gradativa, nos organizamos para não
deixar de realizar esse momento, contudo, ainda de uma forma mais singela e garantindo a
segurança de todos!
Ainda não podemos fazer um grande encontro, mas estamos nos preparando para um
momento muito especial no encerramento do ano letivo de 2021. Para tanto, contamos com a
participação de todos os nossos alunos.
A professora de Musicalização está preparando um momento singelo e, no dia 02/12,
quinta-feira, durante o horário de aula, faremos uma gravação desse momento com todas as
nossas turmas. Para tanto, no dia 02/12, todos os alunos deverão vir ao colégio com camiseta
branca e jeans (pode ser calça, bermuda ou saia). A exibição dessa gravação deve acontecer no
dia 15/12 (aguardar confirmação) em nosso canal do Youtube (enviaremos o link de convite).
Contamos com a participação de todos os nossos alunos!

A palavra é...
RESPEITO!
Respeito pelas diferentes raças, culturas e religiões! Esse é, especificamente, o Valor Relativo em pauta,
diretamente ligado ao Valor Absoluto da Não Violência!
Como é possível, que em pleno século XXI, na era da informação e da tecnologia, alguém seja capaz de
acreditar que o tom de pele de uma pessoa pode fazê-la inferior ou superior aos outros!!!??
A parte mais triste do preconceito é que ele é ENSINADO.... Isso mesmo! Ninguém nasce com
preconceito! Esse é um posicionamento que se aprende! Ao longo da história, deparamo-nos com momentos
históricos de preconceito! Mas a cor da pele não é e não pode ser condição de menosprezo para ninguém. Assim
como, também não é indicativo de poder ou destaque o posicionamento de crença ou o saldo da conta bancária.
Pobre de quem se acha melhor que o outro, superior, simplesmente por uma característica física. Esse
tipo de comportamento só mostra o quanto de ignorância ainda existe, independente da classe social.
Especificamente no Brasil, que tem a origem de seu povo a partir da miscigenação de negros, brancos e
índios, ter preconceito pela cor é certamente o comportamento mais estúpido e ignorante que há.
Cientificamente, já foi constatado que 99,9% da população brasileira têm características genéticas dos três
grupos da formação do povo. Todos temos algo de branco, negro e índio em nós. O que nos faz melhor ou pior: a
cor da nossa pele ou a essência do nosso caráter?
Já vimos a história ser mudada inúmeras vezes, por pessoas de todas as raças... A frase que encabeça esse
comunicado é a mais verdadeira possível:

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar,
elas podem ser ensinadas a amar.”
(Nelson Mandela)

Nosso convite, nesse momento, é que a questão do preconceito seja conversada. Que cada família possa
ensinar seus filhos a valorizarem o outro pelo que é e faz, não pelo que aparenta ou tem, ou pela cor de sua pele.

Se podemos ensinar a amar, não gastemos tempo ensinando o contrário!

20/11 - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Em 20 de novembro comemora-se, no Brasil, o Dia da Consciência
Negra. Foi nesse dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi dos Palmares. Ele foi a
liderança mais conhecida do chamado Quilombo dos Palmares, que se localizava
na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. A fama e o símbolo de resistência e
força contra a escravidão, mostrados pelos palmarinos, fizeram com que a data
da morte de Zumbi fosse escolhida pelo movimento negro brasileiro para
representar o Dia da Consciência Negra. A data foi estabelecida pela Lei
12.519/2011.
Falar sobre racismo e consciência negra é imprescindível atualmente. É
inadmissível que, em pleno século XXI, ainda existam pessoas que são capazes
de “julgar” um igual por diferenças físicas, de cor, tamanho, aparência, etc.
É necessário educar nossa sociedade para a compreensão de que um mundo mais justo se faz com respeito às
diferenças, tolerância, solidariedade.

Vamos ter um encontro especial no
“Fundamental II”, uma integração com
as turmas do 5º e 6º anos, pra conhecer
alguns professores e fazer amigos!!!
Será muito especial!!! Não perca essa oportunidade!
❖ Dia: 20/11 (sábado).
❖ Horário: 8h30 às 11h, no Iguatemy da Santa Clara.
Trazer lanche - Uniforme obrigatório!!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ROTEIRO DE ESTUDO
Estaremos disponibilizando todas as semanas, os conteúdos que serão cobrados dos alunos.

CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES
TURMAS
PORTUGUÊS 23/11
1º ano
Apostila 6: páginas 6, 24, 25, 26, 32, 35, 38, 39 e 40.
Apostila 7: páginas 25, 27, 28, 29, 33, 36 e 38.
MATEMÁTICA – 25/11
CIÊNCIAS – 23/11
2º ano
Apostila 8 - páginas 62 até 72 e 76
Apostila 8 - Páginas 4 a 10, multiplicação com
Rotação e translação; Sombras.
reserva; 15 a 19, gráficos de colunas; 22,23,24 e
Estações do ano.
25; tabuada de multiplicação.
3º ano
Apostila 7 - completa.
Apostilas 7 e 8 - Adição; subtração; multiplicação;
Apostila 8 - páginas 75 e 76 - O solo e divisões com centenas; Divisões com número
seus componentes.
natural terminando em zeros por 10, 100 e 1000;
Revisão.
Gráfico de barras; Frações.
4º ano
Apostila 7 - completa.
Apostila 8 - páginas 75 a 78 (até
Apostila 8 – páginas 4 a 16.
misturas homogêneas e
heterogêneas).
Revisão.
OBS.: 5º ANO – POR GENTILEZA, CONSULTAR A PLATAFORMA.
ATENÇÃO! Reforçamos a importância da PONTUALIDADE,
especialmente em dia de prova.
O aluno que chegar atrasado não poderá realizar a avaliação.
Agradecemos pela compreensão.

#42AnosIguatemy
Atenciosamente, a Coordenação.

