ESCOLA TENIR
Rua Cuiabá, 263 – Centro - Cep: 79303-070 - CORUMBÁ/MS
Tel./Fax.: 0**(67)3234-3900 - E-mail: tenir@escolatenir.com.br
Corumbá, 06 de fevereiro de 2019.
" Caminhante, não há caminho,
o caminho se faz ao caminhar."
(Antonio Machado)

Senhores pais ou responsáveis,
É com imensa alegria que iniciamos mais um ano letivo. Rogamos a Deus que continue
abençoando a família Tenir, bem como todas as famílias aqui representadas através de nossos queridos
alunos.
Destacamos a seguir, algumas informações importantes para o bom desempenho pedagógico:
1.

A partir do dia 11/02, segunda- feira, as aulas do Ensino Fundamental 5º ao 8º ano terão

alteração no horário de saída. Nas segundas e terças- feiras , as turmas que possuírem seis aulas sairão às
11h55min, nas quartas, quintas e sextas- feiras, as turmas que possuírem cinco aulas, a saída ocorrerá às
11h10m.
Entendemos que, com essa alteração, conseguiremos um melhor desempenho e aproveitamento
dos nossos estudantes.
A partir dessas datas os alunos não poderão entrar sem uniforme. Apenas no dia da Educação
Física, serão liberados para usar o uniforme sem manga.
2.

O horário de entrada é 07h, impreterivelmente, havendo apenas 05min de tolerância, que não

deverá ser usado constantemente, pois o atraso continuo é prejudicial ao bom rendimento do aluno.
3.

Pedimos especial cuidado no preenchimento das agendas, posto que os dados atualizados são

de extrema importância à coordenação pedagógica e aos docentes em caso de necessidade.
4. As aulas de reforço dos 6ºs aos 9ºs anos terão início na próxima semana. Encaminharemos,
posteriormente, os devidos horários.
5.

Seguem abaixo, os períodos de avaliação dos bimestres para que possam se organizar:
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre



P1 de 13/3 a 19/3



P2 de 09/4 a 17/4



P1 de 20/5 a 28/5



P2 de 17/6 a 29/6



P1 de 12/8 a 20/8



P2 de 09/9 a 16/9



P1 de 20/10 a 30/10



P2 de 20/11 a 28/11

Colocando-nos à disposição, manifestamos votos de respeito.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica.
..........................................................................................................................................................................................
(Favor preencher, assinar e devolver)
Eu, ___________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a)
________________________________________________________ do _______ turma ____, estou ciente do
comunicado de mudança na saída/ período de avaliação.
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________

