CIRCULAR n° 04/2017 – Geral
Governador Valadares, 01 de agosto de 2017.

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis,
É com imensa satisfação que retornamos com nossas atividades escolares, desejando que seja
mais um semestre de aprendizado e muitas conquistas, individuais e coletivas.
Fazendo uma retrospectiva...
Iniciamos o primeiro semestre entregando mais uma obra e, esta, para a Educação Infantil e o
Tempo Complementar. Neste novo espaço foram construídos um refeitório, um vestiário e mais
três salas de aula. Adotamos os materiais do ANGLO (a proposta valoriza a aula prática e o Para
Casa) e Editora Vozes - Redescobrindo o Ensino Religioso. Não podemos deixar de
mencionar que adquirimos plataformas digitais, como MatriculANGLO, Redigir A+ e Meu
BERNOULLI , além disso, instituímos o programa O Líder em Mim (nos 6º, 7º e 8º anos),
baseado no best seller “Os 7 Hábitos das pessoas altamente eficazes” e desenvolvido no Brasil
pela Franklin Covey com o intuito de favorecer aos alunos melhoria quanto a autoconfiança, a
criatividade, o trabalho em equipe, a liderança, a capacidade de solucionar problemas e
consequentemente o desempenho acadêmico.
Durante esse período, priorizamos atividades direcionadas para a aprendizagem de conteúdos e
de elementos sócio/culturais importantes para a formação de nossos alunos. O resultado pôde
ser acompanhado pelos grandes eventos realizados pela escola, como os projetos da Vila
Calasanz, a Festa Maína, JECI - Jogos Estudantis do Colégio Ibituruna, o Festival de Dança, o
BIATLO, a Mostra Brasileira de Foguetes, as peças teatrais, as convivências no Recanto
Calasanz, as celebrações pascais, aulões para os alunos do Ensino Médio e Top, resultado
positivo da prova externa aplicadaalém das atividades do dia a dia de cada segmento. Tudo isso
vocês confirmarão através da revista COMUNICA IBITURUNA que foi entregue aos nossos
alunos.
Neste segundo semestre, continuaremos com atividades significativas para alunos, pais e
familiares. Para acompanharem os eventos do mês de agosto, os senhores receberão um folder
com as datas dos respectivos momentos. E, como todos os anos, no dia 25, sexta-feira,
comemoraremoscom muita festividade a Vida e Obra do nosso patrono São José de Calasanz.
Nós, que sempre acreditamos que a distância entre as possibilidades e a conquista é a atitude,
continuaremos aqui, empenhados em servi-los da melhor forma possível.
Atenciosamente,
Cristina Avelino Alvarenga
Diretora Pedagógica

