
 

 

 
 

Natal, 26 de maio de 2017. 
 

Srs. Pais ou Responsáveis, 
Informamos que sexta-feira, dia 02 de junho, às 7h15min., ocorrerá a nossa reunião do 1º trimestre. 
Neste dia, as atividades escolares com os alunos ocorrerão normalmente na escola.  

A reunião será dividida em três momentos: 
Das 7h15 às 8h30: pais e alunos seguirão para as suas respectivas salas de tutorias. Na ocasião, os professores tutores darão 

maiores esclarecimentos sobre o trabalho pedagógico que envolve os planejamentos de estudo, a organização das atividades e os 
projetos futuros. A reunião será uma oportunidade para dialogar sobre assuntos do cotidiano que suscitam reflexões e trocas entre 
escola e família, principalmente no que diz respeito à dinâmica da tutoria no que se refere aos planejamentos das tarefas de casa, 
vistos nas planilhas e nas agendas, datas importantes, ao “adiantar conteúdo”, ao respeito às datas limites e aos combinados e outros 
tópicos que possam surgir no momento. (ver quadro 1, abaixo); 

Logo após, das 8h30 às 9h30, pais e filhos estão convidados à visitação dos trabalhos expostos na Vernissage;  
Das 9h30 às 10h30: os pais que desejarem poderão se reunir com os professores a fim de maiores esclarecimentos, de forma 

personalizada, a respeito de cada disciplina (ver quadro 2, logo abaixo). 
 

Contamos com a participação de todos. 
Obs: os relatórios serão encaminhados, de forma eletrônica, via e-mail. 

 
Locais das reuniões por TUTORIA – das 7h15 às 8h30: 

 
TUTORES LOCAIS 

Canniggia SALA DO 9º ANO 

Wanielle  SALA DO 7º ANO 

Vanessa  BIBLIOTECA 

Clara SALA DE ARTES 

Jaciana LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 

Shyrlaine SALA DO 6º ANO 

Elizabeth SALA DO 8º ANO 

 

QUADRO 1 
 

Locais das reuniões por DISCIPLINA Das 9h30 às 10h30: 
 

PROFESSORES DISCIPLINAS LOCAIS 

Aline INFORMÁTICA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Vanessa GEOGRAFIA BIBLIOTECA  

Shyrlaine HISTÓRIA SALA DO 6º ANO 

Canniggia LÍNGUA PORTUGUESA SALA DO 9º ANO 

Clara LÍNGUA INGLESA SALA DO 8º ANO 

Larissa EDUCAÇÃO FÍSICA ESPAÇO A 

Dora ARTES SALA DE ARTES 

Jaciana CIÊNCIAS LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 

Wanielle MATEMÁTICA SALA DO 7º ANO 

QUADRO 2  
Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica, 
Para mais informações visite o nosso site: www.iece.com.br Jorge Raminelli 

http://www.iece.com.br/

