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Os alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração no dia
12 de Fevereiro fizeram uma visita técnica a BMF&Bovespa um dos maiores
centros financeiros do mundo. Além de agradável, o passeio foi muito rico
em informações sobre o mercado de ações e de futuros e proporcionou aos
alunos uma visão geral sobre o assunto, também puderam conhecer o
funcionamento da Bolsa tanto na teoria quanto na prática. O objetivo do
projeto é trazer para os adolescentes do ensino médio o básico da educação
financeira, bem como uma introdução ao mercado de capitais.

ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
É com prazer que publicamos o nosso primeiro informativo de 2014!

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 inicio 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.

Damos as boas vindas e juntos queremos, nesse novo ano letivo, fortalecer o

Direção, Coordenação e Serviço de Psicologia
Respeito, o Diálogo, a Participação, a Solidariedade e a Autonomia.

Técnicas
Aulas de Linguagem e Redação

Professora Lúcia - Março

Datas Turmas Horário

17 - Seg 3ª A 13h às 14h40

18 - Ter 3ª B 13h às 14h40

19 - Qua 3ª  Téc Inf, Des e (Adm 1 ao 10) 13h às 14h40

20 - Qui 3ª  Téc Inf e  (Adm 11 ao 23) 13h às 14h40

24 - Seg 2ª A 13h às 14h40

25 - Ter 2ª B 13h às 14h40

26 - Qua 2ª A Téc 13h às 14h40

27 - Qui 2ª B Téc 13h às 14h40

31 - Seg 3ª A 13h às 14h40

31 - Seg 3ª B 14h40 às 16h20



Avaliações Base Nacional Comum

Avaliações Parte Técnica (Aula do Professor)

AVALIAÇÕES 1º Trimestre

2014

Atenção alunos do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado ao Técnico, se perdeu alguma

avaliação realizada no período de , com justificativa (atestado) poderá

requerer a 2ª chamada na recepção.

10/03 a 28/03

2ª Chamada das Avaliações de Março
31/03 01/04 02/04– 1os Anos – 13h • – 2os Anos – 13h • – 3os Anos – 13h

FERIADOS DIA 03
DIA 04
DIA 05

– Suspensão das Aulas
– Carnaval
– Suspensão das Aulas (Cinzas)


