CIRCULAR 001/ 2018 – 9º ano EF e EM.
Assunto: Reunião de Pais e informações funcionais
Governador Valadares, 05 de fevereiro de 2018.
________________________________________________________________________________
Senhores Pais e/ ou Responsáveis,
Tomados pela alegria, nós, equipes pedagógica, pastoral e administrativa, recomeçamos os trabalhos honrados por
tê-los como parceiros.
Firmando a excelência no processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessário comunicar-lhes algumas
informações funcionais, a saber:
1.

1ª Reunião de Pais – Contamos com a presença de todos no dia 21/02, quarta-feira, às 19h.

2. Primamos pela excelência no atendimento, por isto colocamo-nos à disposição:
a) Pessoalmente – Nesse caso, é necessário realizar agendamento prévio com o Orientador Educacional, Cláudio
Quintão, através do telefone 32125050 ou na recepção do colégio.
b) Via FALE CONOSCO – através do site do colégio (.www.colegioibituruna.com.br) na área FALE CONOSCO.
c) Via PORTAL Colégio Ibituruna – Inserimos informações pedagógicas (comportamento do aluno em caráter
excepcional) em tempo real.
Para o devido recebimento, o endereço eletrônico do responsável deve estar atualizado na secretaria do colégio.
APP - COLÉGIO IBITURUNA ou site na área restrita
Público-alvo: Pais/Responsável/Alunos do Colégio Ibituruna
Recursos disponíveis: registros pedagógicos (notas, ocorrências diárias, avisos,...)
Para o 1º acesso:
Login: CPF do responsável financeiro
Senha: data de aniversário com 8 dígitos – Ex. 21 04 1999 (recadastre após 1º acesso)
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ESTUDOS E MANUAL DO ALUNO
A ser realizado na semana compreendida entre os dias 05 e 23/02 no dia e horário destinado às avaliações.
4. ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS dos 9º anos EF e Ensino Médio serão realizadas pela Rua Ribeiro Junqueira. Vale
também para as aulas do EM no turno vespertino.
Caso haja algum imprevisto e o (a) aluno (a) chegue atrasado (a) no turno matutino, ele (a) deverá encaminhar-se
para o portão da Rua Olegário Maciel, e no caso do turno vespertino, o aluno deverá encaminhar-se para a portaria da
Rua Israel Pinheiro.
A) A entrada e saída dos (as) alunos (as) no turno vespertino, FORA DO HORÁRIO PREVISTO DE AULAS, somente
serão autorizadas nos horários descritos, abaixo, em que o portão da Rua Ribeiro Junqueira abrirá.
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
12h30 até 14h
12h30 até 14h
12h30 até 14h30
12h30 até 14h30
12h30 até 14h
17h40
17h40
16h30
16h às 17h30
16h às 17h30
18h30
18h30
18h30
5. UNIFORME - O uso é obrigatório em toda e qualquer atividade do colégio.
6. SUPORTE ACADÊMICO - Investindo cada vez mais em nossos alunos, disponibilizaremos, sem nenhum custo adicional
para o aluno, suporte acadêmico nos dias e horários descritos abaixo com os professores:
SEXTA-FEIRA
14h às 14h50
14h50 às 15h40
15h40 às 16h
16h às 16h50
16h50 às17h40

1ª série EM
Matemática
Física
Matemática
xx

3ª série EM
QUINTA-FEIRA
Redação
14h às 17h40

2ª série EM
Física
Matemática
Abertura do portão
Matemática
xx

3ª série EM
Matemática
Matemática
Física
Química

SEXTA-FEIRA
9º ano EF
14h às 14h50
Matemática
14h50 às 15h40
15h40 às 16h
Abertura do portão
16h às 16h50
Física
16h50 às17h40
Química
No caso do 9º ano EF teremos
monitorias com alunos destaque

7. INOVAÇÕES
Entendemos que a qualificação do nosso trabalho, incluindo o resultado de cada aluno e otimização dos resultados, passa
por um ciclo que envolve planejamento, execução, avaliação do processo e reformulação.
Diante disto, potencializaremos o uso de plataformas digitais, a saber:
A.
BERNOULLI TV
Público- alvo: 9º ano e Ensino Médio
Recursos disponíveis: Coletânea de vídeos com resoluções comentadas pelos professores do Colégio
Bernoulli dos exercícios presentes na Coleção de Estudo. Dentre os vídeos, encontra-se a resolução de
questões de matemática, física, química e as aplicadas no Simulados Bernoulli.
Também terão acesso a áudios para as disciplinas de Inglês e Espanhol.
Endereço para acesso: tv.bernoulli.com.br/
Acesso: inserir o código que está disponível ao lado da questão na seção LISTENING da Coleção de Estudo 2018 ou o
código disponibilizado pela coordenação do setor de TI, no caso dos Simulados Bernoulli.
B.
SIMULADO TRI
Público- alvo: Ensino Médio
Recursos disponíveis: Diagnóstico individual com indicação do desempenho do aluno
(habilidades e competências) em cada questão, em cada área e global comparada a toda
rede do Bernoulli. Simulador Sisu. Ranking ENEM. Resolução de questões.
Endereço para acesso: www.evolucional.com.br
Login: inserir o código de acesso fornecido pela coordenação (recadastre após o 1º acesso)
Senha: Chave temporária (recadastre após o 1º acesso)
C.
REDIGIR A +
Público- alvo: 2ª e 3ª série do Ensino Médio
Recursos disponíveis: Correção online padrão ENEM com diagnósticos individuais das cinco (5)
competências deste exame.
Endereço para acesso: www.plataformaredigir.com.br
Chave de acesso: Código alfa numérico fornecido pela coordenação após cadastro na compra do material versão 2018
D.
MEU BERNOULLI
Público- alvo: Ensino Médio
Recursos disponíveis: Materiais didáticos digitais (ebook, videos-aula, atividades complementares, exercícios extras,...).
Meta de estudo individualizada.Recursos interativos
Endereço para acesso: meu.bernoulli.com.br/ibituruna
Chave de acesso: Código alfa numérico fornecido pela coordenação após cadastro na compra do material versão 2018
E.
BERNOULLI DIGITAL
Público- alvo: Ensino Médio
Recursos disponíveis: Conteúdo digital, games, simuladores, vídeos e animações interativas, elaborados a partir da
Coleção Bernoulli.
Chave de acesso: Código alfa numérico fornecido pela coordenação após cadastro na compra do material versão 2018
8. CALENDÁRIO
Segue em anexo, também disponibilizado nos murais e site do colégio, o calendário anual contendo todas as atividades
acadêmicas, esportivas e culturais e também segue descrição do conteúdo a ser cobrado no Simulado Bernoulli.
Pedimos a máxima atenção para os prazos de inscrições e datas de avaliações.
9. Acreditando na autonomia e responsabilidade de nossos alunos, nas próximas circulares não colocaremos canhoto
de assinaturas para comprovante de recebimento, exceto ocorrências. No ato da entrega das próximas, será preenchido
um protocolo de entrega e recebimento. Toda comunicação enviada será disponibilizada também no site.
Certos de que trabalhamos para oferecer uma educação de excelência, agradecemos a parceria!
Claudio Quintão
Orientador Educacional

Jaqueline Dayrell
Coordenadora Pedagógica

Cristina Alvarenga
Diretora Pedagógica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------CIRCULAR 001/ 2018 – 9º ano EF e EM.
Assunto: Reunião de Pais e informações funcionais
Governador Valadares, 02 de fevereiro de 2016.
___________________________________________________________________________

Eu,

___________________________________________________,

responsável

pelo

(a)

_____________________________________________, devidamente matriculado (a) na _____ ( ) EF (

aluno

(a)

) EM estou

ciente das informações contidas nessa circular.

Assinatura: __________________________________________________________________________________________

