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ESPAÇO DA DIREÇÃO
 Recesso e Feriado
Lembramos que, de acordo com o nosso
calendário escolar, não haverá aula nos
dias 31/05 (Corpus Christi) e 1º/06 (recesso).

 Horário Integral opcional em
2018
Horário: a partir das 8 horas da manhã
Serão oferecidas oficinas de aprendizagem (produção de texto e matemática),
orientação para tarefas de casa, oficina
de arte, recreação e música.
Preços com café da manhã e almoço
incluídos:
1 x por semana – R$ 173,00 por mês
2 x por semana – R$ 312,00 por mês
3 x por semana – R$ 450,00 por mês
4 x por semana – R$ 577,00 por mês
5 x por semana – R$ 693,00 por mês
1 diária: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Obs.: favor fazer a inscrição do horário
integral na secretaria da escola.

 Cursos Extracurriculares na
AEN:
Capoeira
4ª feira – das 17h30min às 18h30min
Valor: R$ 70,00
Informação e inscrições com Mestre Bidu
(99159-5578)
Início: 21 de fevereiro

Robótica
Fund. I - 5ª f. (12:30 às 13:20)
Fund. II e Médio - 5ª f. (13:30 às 14:20)
Valor: R$ 149,00
Profº Fernando
Telefone: 96487-2731

Oficina de Circo: acrobacia,
bambolês e malabarIs
6ª feira – 17:30 às 18:30
Ed. Infantil (2 a 5 anos)
Ens. Fund. I (6 a 12 anos)
Aula experimental dia 13 de abril
Valor: R$ 90,00
Mínimo de 5 alunos para abrir a turma.
Profº Desirée
Telefone: 99309-2347

Curso de Inglês CCAA - São
Francisco
Desconto de 30% para alunos da AEN
em nossas turmas de Inglês e 40%
para funcionários e dependentes

Observação:
1 - O CCAA possui um funcionário que
pega os alunos do turno da tarde (1º ao 5º
ano) na hora da saída e leva até a unidade.
2 – O CCAA abrirá uma turma de inglês
para os alunos da Educação Infantil na
AEN.
Maiores informações: 2711-8337
Avenida Rui Barbosa, 117 – Sala 101 – São
Francisco – Niterói / RJ

Yoga e Meditação na AEN
Cada vez mais, as pressões do cotidiano
nos levam ao estresse e ansiedade. Na
vida escolar, não é diferente, especialmente com as provas vestibulares no horizonte. A Hatha Yoga é uma prática que integra corpo e mente, trazendo a atenção
para o tempo presente e cultivando tranquilidade e concentração.

A partir do dia 07/04, ofereceremos aulas de Hatha Yoga e Meditação em nosso espaço, visando especialmente atender aos alunos de Ensino Médio. As
vagas em excedente ficam abertas a
pais, professores e funcionários do colégio.
Facilitadores: Antônio Bacellar e Fernanda Novaes
Turmas: aos sábados, de 9:00 às 10:20
e das 10:30 às 11:50.
12 vagas por turma
Investimento: R$50,00/mês

ESPAÇO DA COORDENAÇÃO
 Educação Infantil e Fund. I (1º
ao 5º ano)
 Projetos - Contação de Histórias
Queridos(as) responsáveis,
Iniciamos nossos projetos de leitura e as
crianças estão bem motivadas!
No dia 07/05, às 16:00, receberemos a
autora Marcia de Barros para a contação
de histórias do livro “Mário e seu dragão”, que trata sobre o cuidado e preservação do meio ambiente.
Neste dia a autora estará vendendo e
autografando seus livros para os que
desejarem. O valor de cada exemplar é
R$25,00.
Com afeto!
Equipe Pedagógica - Educação Infantil e
Fundamental I
 Encontro com a família na AEN (
Ed. Infantil e Fundamental I)
Dia: 19/05 (sábado) das 10 às 12:30
Tema: Saber cuidar: o meio ambiente
somos nós

Muito se discute sobre a preservação e
o cuidado com o meio ambiente. No
entanto, nos colocamos “fora” dessa
relação e não nos sentimos parte da
natureza que precisa ser preservada.
Somos a natureza, ela está em nós e em
como lidamos e cuidamos das nossas
relações, da nossa casa, da nossa escola e de todos os ambientes que nos
cercam.
É na família, primordialmente, que as
noções de cuidado se iniciam. Este é
(ou deveria ser) o maior núcleo de cuidado e afeto que podemos encontrar na
vida em sociedade. E cuidar da natureza
e de nós (que somos parte) é função
que vai muito além de falar o que devemos fazer. É função de consciência e de
mudanças reais de valores.
Percebendo isto, a AEN convida sua
família para se reunir na escola neste
dia, para que juntos possamos compartilhar, vivenciar e construir momentos e
novos valores relativos a este tema tão
urgente em nossas vidas.
Programação:
Abertura: 10 horas
- Dinâmica de integração
- Oficinas e vivências (alunos(as)) e
famílias:
* Oficinas de jogos recicláveis – Brincar
em família
* Oficina de plantio
Oficina de artesanato
Será um prazer estarmos juntos!

 Reunião de pais – Ed Infantil e
Fundamental I
A reunião de pais é um momento de
estarmos juntos e podermos, em parceria, construir um espaço de diálogo e
afeto!
Aguardamos vocês nas datas e horários
abaixo:
Educação Infantil: 09/05 – quarta feira
– 17:00
Pauta: dinâmica de integração – brincadeiras e músicas
Entrega de materiais
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano):
16/05 – quarta feira – 17:00
Pauta: dinâmica – Dever de casa e trabalhos – O estudo em casa
Entrega de avaliações, trabalhos e boletins


Comemoração de aniversários
na AEN
Lembramos aos senhores responsáveis
pelos alunos do turno da tarde, que as
festas de aniversário deverão ser agen-
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dadas somente às segundas e sextas
feiras, das 15 às 16 horas.
Contamos com a compreensão de todos!

 Ensino Fund. II (6º ao 9º ano)
e Ensino Médio
 Reunião de Pais
Devido à baixa presença de responsáveis nas reuniões de pais, decidimos
então, que neste bimestre faremos a
reunião individualmente, de acordo com
o interesse de cada responsável. As
coordenadoras estarão à disposição.
Agende seu horário nos telefones 27111551 ou 2610-4577.
Anna Cristina (6º ao 9º ano)
Beth (Ensino Médio)

 OBA - Olimpíada Brasileira de
Astronomia
Começamos os preparativos para a
prova da OBA. Este ano, a prova ocorrerá no dia 18 de maio às 14h (sextafeira).
Para preparar os alunos para essa prova, teremos o Curso Preparatório que
ocorrerá todas as sextas-feiras até o dia
da prova, às 14 horas.
As aulas terão duração de 1h30min e o
custo será de R$40,00 no total.
Mariana Travassos
prof.marianatf@gmail.com

 Recup. do 1º bim: 6º ao 9º ano
Os alunos que ficarem abaixo da média
(6,0) deverão fazer estudos autônomos
do conteúdo que o professor selecionou
para a recuperação e terão nova avaliação nas seguintes datas:
14/05 (2ª feira): Português / História /
Filosofia
15/05 (3ª feira): Ciências, Geografia e
Artes
17/05 (5ª feira): Matemática / Inglês /
Ed. Física
Horário: 12h30min
 Ensino
UFRJ

Médio – Conhecendo a

Dia 22 de maio, terça-feira, iremos à
UFRJ com as turmas 2001 e 3001.
Sairemos da escola às 7h e retornaremos no final da tarde.
Em breve encaminharemos as autorizações com o valor do transporte.
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Simulado I

Dia 26 de maio, sábado, teremos o primeiro simulado para todo o Ensino Médio.
Duração: Início às 8h e término 12h

 Provas de Recuperação - Ensino Médio
Horário: 13h15min
15/05 (3ª feira): Matemática / Física,

Língua Estrangeira / Geografia
16/05

(4ª

feira):

Biologia

/

Portu-

guês/Redação / História / Arte / Educação Física
18/05 (6ª feira): Química / Literatura /

Filosofia / Sociologia

 Para refletir

Não Fique preocupado com as
habilidades acadêmicas
de seus filhos
Em vez disso, ensine a eles a se
Sentarem ao lado dos que estão
Sozinhos. Ensine os a serem bons.
Ensine-os a oferecer ajuda. Ensine-os a
serem amigos. Ensine-os a encorajar os
outros. Ensine-os a se
colocar no lugar do outro. Ensine-os
a compartilhar. Ensine-os a procurar fazer
sempre o bem.

Encomenda de doces, bolos caseiros,
empadões, salgados assados.
 3587-8294 / 97914-7148
LILI

Português e Redação
com
Angelica Penedo
RASIL

Rua Coronel Moreira César, 26,
Rua Visconde do Rio Branco,633/504
sala
1303 (Trade Center) - Icaraí
Tel.: 621-0111
 3617-3119 / 97665-0741

É assim que eles vão mudar o mundo.

Um abraço,
Elaine Boechat

brownies, brigadeiros, mousses, , palhas
italianas, trufas, bolo de pote, empadão,
quibe.

