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Atividades agendadas 

01 – 4ºª feira - Feriado - Dia do Trabalho/Dia da 

Literatura Brasileira 

06 – 2ª feira- Teste -  5º ao 9º anos 

08 – 4ª feira – Saída Pedagógica – Conhecendo Marcos 

Históricos de Sousas – 6º ao 9º anos 

12 – Domingo – Dia das Mães 

13 – 2ª feira - Abolição da Escravatura – Lei Áurea1888 

14 -  3ª feira – RPM – 6º ao 9º - 18h30 

15 – 4ª feira - Dia Internacional da Família 

16 – 5ª feira – RPM –1º ao 5º - Aguardar agendamento 

22 – 4ª feira - Sarau Literário –19h -1º ao 9º anos/  

Dia do abraço. 

28 – 3ª feira – Dia mundial dos Meios de Comunicação 

29 – 4ª feira –Dia do incentivo à prática de exercícios 

físicos. SESC-SP. 

          Biblioteca: “Porta de entrada para o conhecimento”. Confira os novos títulos,na Biblioteca. 

Agenda escolar Texto: 
Refletir e agir 

 
Educação no trânsito 

Ser responsável no 
trânsito é uma questão 

de cidadania 

Pais estejam conosco! 

 Agenda 

escolar. 

 Rotina diária 

de estudo. 

 Acesso ao 

Portal 

Educacional  

 

 
 

Concurso de Redação - EPTV na Escola 2019 

 Tema: “Quando a mentira parece verdade” 

Participação dos alunos do 9º ano sob orientação da Profª. Francine. Boa Sorte! 

 

Feliz dia das Mães! 

Mãe...São três letras apenas a desse nome bendito. 

Também o céu tem três letras e nele cabe o infinito. 
Mario Quintana 

 

 

Atenção: Saúde 
Mantenha a carteira de 

vacinação em dia. 

 

 Febre amarela, 

 Gripe 

 Sarampo 

 Meningite 

 
 

  Projeto - Digital, porém Saudável 
Com o objetivo de auxiliar a reflexão e possíveis 

condutas em relação ao uso das mídias digitais, a 

Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um 

Manual de Orientação aos médicos com título 

Crianças e adolescentes na Era Digital, contendo 

análises e orientações importantes e interessantes 

sobre o tema. 

Dicas extraídas desse manual são encaminhadas 

periodicamente aos pais e alunos. 

 

 


