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ESPAÇO DO CONS. GESTOR
✓ Assembleia Geral

de pais/associados
Convocamos todos os Associados da
AEN para comparecerem à Assembleia Geral, que se realizará no dia
07/12/18 (sexta-feira) às 20 horas, na
sede da AEN, em que trataremos dos
assuntos abaixo:
- Prorrogação do mandato do atual
Conselho Gestor por seis meses;
- Alteração no Estatuto
- Assuntos gerais.
Observação:
É muito importante que todos compareçam, porque serão discutidas questões fundamentais da nossa escola.
Conselho Gestor

ESPAÇO DA DIREÇÃO

Sejam muito bem-vindos a AEN em
2019, para mais um ano de exercício da boa convivência, da arte de
pensar, do gosto pela leitura e do
prazer em aprender.
Com o objetivo de agilizarmos a renovação de matrícula dos nossos alunos
enviamos um envelope com todo material necessário no dia 31/10/18.
Solicitamos aos responsáveis que nos
devolvam este envelope, com os documentos preenchidos e o adiantamento - 1ª parcela da anuidade 2019
(cheques pré-datados), impreterivelmente, até o dia 09/11/2018. A partir
do dia 12/11/2018 abriremos as vagas
existentes para as matrículas de alunos novos.
ATENÇÃO:
1ª PARCELA DA ANUIDADE/2019: (no ato
da matrícula)
O valor definido foi de R$ 500,00 (quinhentos
reais). Este valor poderá ser dividido em
dois cheques pré-datados até 10 de dezembro/18). Esta importância será destinada ao
pagamento do 13º Salário dos funcionários.

Renovação de matrícula
OBSERVAÇÕES:
Mensalidade

Anuidade

12 x

970,00

12.140,00

1º ao 5º

12 x 1.130,00

14.060,00

6º ao 9º

12 x 1.216,00

15.092,00

1ª a 3ª série

12 x 1.254,00

15.548,00

Ed. Infantil

3) As matrículas também poderão ser
feitas na secretaria de 2ª a 6ª feira,
das 7 às 18 horas.
DOCUMENTOS
NOVAÇÃO:

✓ Matrículas 2019

Segmentos

A planilha de custo para 2019,
apresentada na Assembleia do dia
19/10/18, está à disposição dos
pais, na secretaria da escola.
2) O deferimento da matrícula somente ocorrerá se for constatada a
plena quitação de débitos financeiros e documentação relativos ao
ano anterior e, se na ficha do aluno
não constar nenhuma anotação
contrária à matrícula, oriunda de
conselhos de classe, setor disciplinar ou setor pedagógico (cláusula
2ª do parágrafo 1º do Contrato de
Prestação de Serviços de Educação
Escolar).
1)

NECESSÁRIOS PARA RE-

- 1 foto
- Cópia da carteira do plano de saúde
- Audiometria e exame oftalmológico
(com laudos) - 1º ano do Ensino Fundamental.
- Atestado de saúde para as atividades de Educação Física (caso haja
restrição médica).
Horário Integral opcional em 2019
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, música, etc.
Preços com café da manhã e almoço incluídos:

1 dia por semana – R$ 185,00 por mês
2 dias por semana – R$ 330,00 por mês
3 dias por semana – R$ 475,00 por mês
4 dias por semana – R$ 610,00 por mês
5 dias por semana – R$ 730,00 por mês
1 diária: R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)

✓ Divulgação da AEN para 2019
Estamos precisando da ajuda dos
pais/responsáveis nas seguintes atividades abaixo:
- distribuição de folders.
- distribuição de cartazes.
- divulgação por mídia digital (folder
digital, facebook DivulgaAEN, etc...
Quem quiser participar, favor entrar
em contato com a direção.

▪ Achados e Perdidos
Solicitamos aos senhores responsáveis e alunos, que procurem seus
objetos deixados na escola, com a
funcionária Marcia, até o dia 14/12.
Após este dia, os objetos não procurados serão doados a uma instituição
de caridade.

▪ Material Escolar e Calendário/
2019
O Calendário Escolar/2019 já está à
disposição no site da AEN e, as Listas
de Material/2019 estarão disponíveis a
partir do dia 14/12.

▪ Troca-troca de livros
No período de 03 a 14/12 realizaremos o troca-troca de livros didáticos,
do 6º ao 9º ano e Ensino Médio.
Os alunos deverão trazer os livros
para serem trocados, o mais rapidamente possível.
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ESPAÇO DA COORDENAÇÃO

✓ Educação Infantil e Fund. I
(1º ao 5º ano)
▪ Teatro na AEN
No último dia 23/11 recebemos o grupo Teatralmente, com a peça Menino
de Cor. A apresentação foi um sucesso! Gratidão pela parceria das famílias!

▪ Jogos Cooperativos 2018
Apesar de um certo estranhamento,
nossos jogos cooperativos foram um
sucesso. As crianças tiveram a oportunidade de participar, cada um a seu
modo e com suas habilidades, vivenciando momentos harmoniosos em
grupo.
No final, votamos entre algumas possibilidades de prêmios e o escolhido
pela maioria foi a ida à pracinha para
lanchar e brincar.
Na terça-feira, 04/12, as crianças irão
desfrutar do prêmio junto com as professoras e mediadoras de turma e a
professora Milena.
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Recuperação Semestral (2º ao 5º
ano)

✓ Ensino Fund. II (6º ao 9º ano)

Faremos a recuperação no período de
05 a 13/12.
Neste período as professoras trabalharão os conteúdos fundamentais de
Matemática e Português (Projeto Prazer de Ler e Projeto Produção Textual
e Reescrita), mas só farão nova avaliação os alunos que estiverem com
média abaixo de 6,0 (seis).
Todos os alunos deverão frequentar
normalmente as aulas.
Os responsáveis dos alunos que estiverem em recuperação serão comunicados.

▪ Recuperação do 4º bimestre

▪ Reunião de pais e tarde de
autógrafos
Dia:12/12 (quarta-feira) às 17 horas
Nossa última reunião do ano será
muito especial. Um momento de celebração onde nossos autores e autoras
terão o prazer de autografar seus
livros escritos no projeto Estante Mágica.
Além disso, teremos a entrega de
material e mais uma surpresa preparada pelas crianças! Sua presença é
muito importante.

▪ Festa do Livro – 1º ano
No dia 13/12, às 19 horas, a turma do
Primeiro Ano, junto com suas famílias
e professoras, estará celebrando o
fechamento de ciclo desta etapa tão
linda!
Neste dia, os(as) alunos(as) do Primeiro Ano não terão aula e deverão
chegar apenas às 19 horas para a
confraternização. Eles prepararam
muitas surpresas!!

▪ Passeio de encerramento da
Educação Infantil e 1º ao 5º ano
Data: 14/12 (sexta-feira)
Passaremos à tarde na AABB-Niterói.
Sairemos da escola às 13h30min e
retornaremos às 17h30min.
Atividades programadas: piscina, jogos na quadra, parquinho, totó, pingue-pongue, etc.
Obs.: cada aluno deverá trazer um
prato de salgado ou doce para o nosso lanche coletivo e o valor de R$
20,00 (vinte reais) para o transporte,
refrigerante ou suco e picolé.

Aulas de revisão dos conteúdos
do bimestre
Período: 03 a 07/12
Provas de Recuperação: de 10 a
12/12 às 9 horas
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
10/12 (2ª feira)
Português/História/Filosofia
11/12 (3ª feira)
Ciências/Geografia/Artes
12/12 (4ª feira)
Matemáticas/Inglês/Educação Física

Recuperação final
Provas - 9 horas
17/12 (2ª feira)
Português, História e Inglês
18/12 (3ª feira)
Matemática, Geografia e Ciências
19/12 (4ª feira) - 9 horas
Entrega de Resultados

✓ Ensino Médio
Recuperação do 4º bimestre
Provas - 9 horas
10/12 (2ª feira)
Português, Literatura, Redação, Biologia,
Sociologia e Filosofia
11/12 (3ª feira)
Matemática, Química, Língua Estrangeira
e Artes
12/12 (4ª feira)
Física, História Geral e Brasil, Geografia e
Educação Física
14/12 (6ª feira) – 9 horas
Entrega de Resultados

Recuperação final
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✓ Para refletir
“Receita de Ano Novo”
Para você ganhar belíssimo Ano Novo cor do arco-íris, ou da cor da sua
paz,
Ano Novo sem comparação com todo
o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-aser;
novo até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito
nem se nota,
mas com ele se come, se passeia, se
ama, se compreende, se trabalha, você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)
Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem e
seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de
pão matinal, direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecêlo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não
é fácil, mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

Carlos Drummond de Andrade

Provas - 9 horas
17/12 (2ª feira)
Português, Literatura. Redação, Matemática, Física, Geografia, Artes e
Ed. Física
18/12 (3ª feira)
Química, Biologia, História, Sociologia
Filosofia e Língua Estrangeira
19/12 (4ª feira) - 9 horas
Entrega de Resultados

Um grande abraço de toda Equipe AEN

