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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 13/12/17 (4ª feira)
às 18 horas, na sede da AEN, em que trataremos dos assuntos abaixo:
- Prorrogação do mandato do atual Conselho Gestor e preenchimento das vagas
existentes;
- Assuntos gerais.
Observação:
É muito importante que todos compareçam, porque serão discutidas questões
fundamentais da nossa escola.
Conselho Gestor

ESPAÇO DA DIREÇÃO

Matrículas 2018
Sejam muito bem-vindos a AEN em
2018, 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 30/10/17.
Solicitamos aos responsáveis que ainda
não devolveram o envelope, com os documentos preenchidos e o adiantamento 1ª parcela da anuidade 2018 (cheques
pré-datados), que o façam o mais rápido
possível, pois já abrimos as matrículas
para alunos novos.
Segmentos

Mensalidade

Anuidade

Ed. Infantil

12 x 924,00

11.588,00

1º ao 5º

12 x 1.076,00

13.412,00

6º ao 9º

12 x 1.158,00

14.396,00

1ª a 3ª série

12 x 1.194,00

14.828,00

ATENÇÃO:
1ª PARCELA DA
matrícula)

ANUIDADE/2018:

(no ato da

O valor definido foi de R$ 500,00 (quinhentos reais). Este valor poderá ser
dividido em dois cheques pré-datados
até 10 de dezembro/17). Esta importância será destinada ao pagamento do 13º
Salário dos funcionários.

Renovação de matrícula
OBSERVAÇÕES:
1) A planilha de custo para 2018, apresentada na Assembleia do dia 20/10/17,

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).
3) As matrículas também poderão ser
feitas na secretaria de 2ª a 6ª feira, das 7
às 18h30min.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RENOVAÇÃO:
- 1 foto
- Cópia da carteira do plano de saúde
- 1º ano do Ensino Fund.: audiometria e
exame oftalmológico (com laudos).
- Atestado de saúde para as atividades de
Educação Física (caso haja restrição médica).
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, música, etc.
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.: se houver procura, poderemos abrir
uma turma de integral, na parte da tarde,
para os alunos do 6º ano.

 Achados e Perdidos
Solicitamos aos senhores responsáveis e
alunos, que procurem seus objetos deixados na escola com a funcionária Marcia
até o dia 15/12. Após esse dia, os objetos
não procurados serão doados a uma Instituição de Caridade.
Obs.: pedimos que coloquem o nome e a
turma nos pertences de seu filho, para que
possam ser devolvidos quando forem
esquecidos na escola.

 Horário de funcionamento
da secretaria nas férias
De 26 a 29 de dezembro a secretaria não
funcionará. (Recesso coletivo).
De 02 a 31 de janeiro das 8 às 18 horas.

ESPAÇO DA COORDENAÇÃO
 Educação Infantil e Fund. I
(1º ao 5º ano)
 Reunião de pais da Educação
Infantil e 1º ao 5º ano
Data: 13/12 (quarta-feira) às 17 horas
Entrega dos Portfólios, boletins e materiais
dos alunos.

 Festa do Livro – 1º ano
Data: 14/12 (quinta-feira) às 19 horas.
A festa do livro do 1º ano se aproxima. As
crianças estão animadas e muito envolvidas com os preparativos deste encontro.
Será uma linda oportunidade para celebrarmos os vínculos e todos os aprendizados desta turma tão querida!
Aguardamos as famílias com muita alegria.

 Encerramento da Educação Infantil e 1º ao 5º ano
Data: 15/12 (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.
Valor do transporte: R$ 10,00 (dez reais)
Neste dia faremos um delicioso lanche
coletivo.
Seguirá, via agenda, o que cada criança
deverá trazer.

 Ensino Fundamental (1º ao 5º

ano)
 Recuperação Semestral
Faremos a recuperação no período de 06
a 14/12.
Neste período as professoras trabalharão
os conteúdos fundamentais de Português
e Matemática que foram trabalhados durante o ano letivo (revisão), 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.

 Ensino Fund. II (6º ao 9º ano)
e Ensino Médio
 Divulgação do resultado do 4º

bimestre – 04/12
Os alunos deverão comparecer à escola
às 7h30min para saber o resultado.
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 Recuperação do 4º bimestre
Ensino Fund. (6º ao 9º ano) e Ensino Médio.
Aulas de Revisão: de 4 a 8/12.
Obs.: os alunos deverão frequentar as
aulas das disciplinas em que ficarem em
recuperação.
Provas de Recuperação: de 11 a 13/12
às 9 horas.
Ensino Fundamental
11/12 (2ª feira)
Ciências/Inglês/Filosofia
12/12 (3ª feira)
História/Geografia/Ed. Física
13/12 (4ª feira)
Português / Matemática / Artes
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custará R$ 35,00 e os alunos deverão
levar dinheiro para comprar lanches e/ou
almoçar.
Quanto à formatura, que acontecerá no dia
15/12/2017 (sexta-feira), das 19 até às 23
horas, precisamos acertar alguns valores
com a comissão organizadora: ornamentação, cadeiras, mesas e rodízio dos professores, o que ficou em R$ 110,00 por
aluno. Esse valor deverá ser pago, até dia
21/11, à coordenação.
O valor do rodízio de pizzas é de R$ 33,00
por pessoa. Precisamos, então, do quantitativo de convidados por aluno. O pagamento do rodízio dos alunos e de seus
convidados deverá acontecer, até dia
8/12/2017, e deverá ser entregue à coordenação.

 Formatura da 3ª série do EnEnsino Médio
11/12 (2ª feira)
História do Brasil/Geo/Lit/Red/Port/Fís.I e
II.
12/12 (3ª feira)
Mat I e II/Líng. Estrangeira/Biologia

sino Médio
Dia: 16/12 (sábado) às 16 horas
Rodízio de pizza: R$ 33,00 por pessoa

 Resultado Final: 21/12 das 8

às 12 horas

13/12 (4ª feira)
Química/Sociologia/Ed. Física/Artes

 Material Escolar e Calendário/

 Divulgação do resultado

As listas de Material Escolar e o Calendário Escolar/2018 estarão à disposição no
site da AEN ou na secretaria da escola a
partir do dia 15/12.

15 dezembro a partir das 14 horas.

 Provas de Recup. Final (6º ao 9º
ano e Ensino Médio): 18, 19 e

20/12 às 9 horas.
Ensino Fundamental

2018

 Retorno Letivo: 05/02/18
 Mensagem de Final de Ano

Dia 18/12 – Inglês/Filosofia/CIências
Dia 19/12 – Geografia/História/Ed. Física
Dia 20/12 – Português/Matemática/Artes

Dia 18/12 – Hist. Brasil e Geral/ Lit/ Red/
Port/ Biologia/Mat I e II
Dia 19/12 – Química/Geografia/Ed. Física/Artes
Dia 20/12 – Física I e II/Líng. Estrangeira/Sociologia/Filosofia

 Formatura do 9º ano
É chegado o momento de celebrarmos o
término de uma etapa do ciclo básico de
ensino, o 9º ano do Ensino Fundamental,
por isso, foram organizados pela comissão
de formatura e pela turma dois encontros:
uma tarde, no Clube Naval, e a formatura,
na escola.
A tarde no Clube Naval acontecerá no dia
8/12/2017 (sexta-feira), das 13 às 18 horas. Os alunos sairão da escola, acompanhados pelos professores, irão de ônibus
33 (Jurujuba) e os responsáveis deverão
buscá-los, no clube, até às 18h. A entrada

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 merecê-lo,
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 ,
"Receita de Ano Novo". Editora Record.
2008.
Um Feliz Natal e um Ano Novo
cheio de paz a toda Comunidade
AEN

Um abraço,
Elaine Boechat

Ensino Médio

Obs.: lembramos que, de acordo com o
nosso regimento escolar o aluno só
poderá fazer a recuperação final em até
3 (três) disciplinas.
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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-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem
se nota,

