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PREZADOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS...
É com prazer que publicamos o nosso primeiro informativo de 2019!

O estudante não deve sustentar-se 
apenas na competência da escola, no 
professor, no suporte de seus pais e 
colegas, ele tem que assumir o estudo 
como sua responsabilidade. Neste início 
de ano escolar, um estudante legítimo, 
com maturidade e consciência deve 
realizar um balanço de como está 
conduzindo suas atividades de estudo. 
Entrar em contato com as fraquezas, 
insucessos, frustrações e dificuldades e 
também com suas habilidades,                 
facilidades e sucessos de forma           
verdadeira. Sabendo disto, respeitando 
suas habilidades e dificuldades traçar 

metas de forma a avançar nos estudos.
Para conseguir maximizar suas              
potencialidades e minimizar o tempo 
despendido você deve, principalmente, 
ter um plano de estudo bem                      
esquematizado para a sua rotina. A 
organização e a disciplina são dois          
fatores fundamentais nos estudos.                              
Damos as boas vindas e juntos             
queremos, nesse novo ano letivo           
fortalecermos o Respeito, o Diálogo, a 
Participação, a Solidariedade e a            
Autonomia.

Direção, Coordenação e Serviço de Psicologia



Calendario

28/01 – Início das aulas;
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11/02 – Simulado Poliedro – Atividades Diagnósticas;

18/02 – Uso obrigatório do uniforme completo para todos os alunos;

18/02 – Disponível tarefas, ocorrências e demais orientações no portal do aluno e no 
aplicativo.

23/02 – Reunião de Pais (Ensino Fundamental II) – Apresentação do corpo docente: 
8h30 – Período Matutino / 9h30 – Período Vespertino.
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04/03 – Aulas Suspensas;

05/03 – Feriado;

06/03 – Aulas Suspensas;

11/03 a 19/03 – Período de avaliações; 

25/03 – 2ª Chamada.
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Na função de Psicólogo Escolar              
utiliza-se, por princípio, os métodos e                
técnicas psicológicas, no âmbito da 
escola, com o objetivo de contribuir para 
o melhor ajustamento global do aluno, 
colaborar com o corpo docente,              
coordenação pedagógica, direção e 
favorecer a integração da Escola com a 
Família do aluno.
Na prática, constitui-se de orientação, 

aconselhamento e assessoramento de 
queixas, quanto a variáveis psicológicas, 
comportamentais e de aprendizagem 
dos alunos e, se necessário,                      
encaminhamento e acompanhamento 
com profissionais externos para           
avaliação/tratamento. Para as 3as séries 
do Ensino Médio, Orientação                  
Profissional... 

Psicologia, para que?



“Cada vez mais a redação mostra sua 
importância”

Escrever é uma habilidade, é uma prova 
de que você está em sintonia com o 
mundo em que vive e sabe se expressar 
diante dele.

Por essa razão, em 2014, as escolas Pe. 
Anchieta deram início ao projeto           
Linguagem-redação, com objetivo de 
otimizar o trabalho de produção de texto. 

As aulas do projeto acontecem sempre 
no período contrário de aula do aluno.

Para os alunos do 6º. ao 9º. ano do 

Ensino Fundamental II, serão montadas 
turmas cujas aulas complementarão o 
trabalho com a produção de texto feito 
pela professora de classe.

As aulas do projeto são preparadas 
segundo as orientações do professor de 
Português de cada turma, com o            
objetivo de atender as necessidades 
pontuais do aluno.

Então, fiquem atentos ao calendário 
dessas aulas. 

Bom ano a todos! 
Profa. Lúcia A. G. T. Figueiredo Pire 

Linguagem-redação

Projeto Linguagem-Redacao

Aulas de Linguagem e Redação de março
Profª Lúcia

 

  

 

 

 

Matutino das 12h30 às 13h20 

6ºs Anos
20/03 e 27/03

Quarta-feira

7ºs Anos
21/03 e 28/03

Quinta-feira

8ºs Anos
25/03

Segunda-feira

9ºs Anos
26/03

Terça-feira

 

 

 

 

8ºs Anos

vespertino das 12h10 às 13h

6ºs Anos
20/03 e 27/03

Quarta-feira

7ºs Anos
21/03 e 28/03

Quinta-feira

25/03
Segunda-feira

9ºs Anos
26/03

Terça-feira



Avalicoes de Marco
1º TRIMESTRE (6º ao 9º ano)

Uma novidade muito especial: AGORA O 
ANCHIETA É CULTARA INGLESA! 

Isso mesmo, você entendeu direito sim. 
As Escolas Padre Anchieta contam 
agora com aulas de Inglês com              
professores da Cultura Inglesa e uma 
sala exclusiva e toda personalizada para 
os alunos que optarem fazer o curso. 

As aulas funcionarão na modalidade 
extracurricular, nas dependências do 
Colégio e com a facilidade, comodidade 
e o acolhimento que os alunos                
necessitam para aprender inglês de uma 
forma gostosa e divertida.

A  Cultura Inglesa, é a maior escola de 
inglês sem franquias do Brasil, que atua 
há 80 anos no mercado. 

E para dar as boas vindas aos alunos, a 
Cultura Inglesa fez um dia diferente 
durante os intervalos da galera: levou 
personagens de “Alice no País das       
Maravilhas” e de “Harry Potter” para 
interagir.

Foram dias muito divertidos onde os 
alunos interagiram e  conheceram um 
pouco mais dessa proposta que o 
Anchieta está trazendo com muita 
satisfação.

Anchieta agora e Cultura Inglesa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

março

11/03 Segunda-feira Língua Portuguesa

12/03 Terça-feira História

13/03 Quarta-feira Ciências

14/03 Quinta-feira Inglês

15/03 Sexta-feira Redação

18/03 Segunda-feira Geografia

19/03 Terça-feira Matemática

25/03 Segunda-feira 2ª chamada



Obrigado!


