
  COLÉGIO PRESBITERIANO QUINZE DE NOVEMBRO 
 

  Garanhuns, 20 de abril de 2012. 
 

  Senhores Pais ou Responsáveis por Estudantes do Ensino Fundamental II ao 2º Ano do Ensino Médio 
 

Estamos vivenciando um período de adaptação a novos procedimentos ligados à nossa dinâmica, a 
mudanças em nosso sistema de avaliação. Considerando a importância de seu apoio para a adaptação 
necessária, estamos encaminhando informações e solicitações de grande relevância. Portanto, leia este 
informativo atentamente. Contamos com sua colaboração. 
 

Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica 

     

I I   N    F    O    R    M    A    Ç    Õ    E    S 

NOTAS DE AVALIAÇÕES_________________________________________________________________ 
Estamos chegando ao final do período previsto para avaliações do trimestre (24/4). As avaliações 
realizadas, com exceção das mais recentes, já foram devolvidas aos estudantes com os respectivos 
resultados.  
 

RECONSTRUÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR_____________________________________________ 
A semana de Reconstrução está se aproximando (2 a 8/5 – aulas; 9, 10, 11, 12 e 14/5 – avaliações). 
Solicitamos apoio para que seja vivenciada da melhor maneira possível.O calendário será divulgado no site 
do Colégio. 
 

NOVA NORMA DISCIPLINAR______________________________________________________________ 
Estamos acrescentando a nossas normas disciplinares a vinda no contraturno para realização de atividade 
educativa referente à indisciplina cometida. Quando a medida se fizer necessária, os responsáveis serão 
contatados antecipadamente. 
 

NOVAS NORMAS DE SEGURANÇA 1_______________________________________________________ 
O Colégio tem implementado ações que visam à ampliação da segurança de seu/sua filho/filha. Como 
parte dessas ações, está a conferência das assinaturas em comunicados pais-escola. Assim, informamos a 
V.S.

a
 que a partir desta data, por questões de segurança, só serão aceitas justificativas sobre fardamento 

ou pedidos de liberação antecipada quando feitos por escrito e com assinatura compatível com a constante 
em nossos registros ou quando feitos pessoalmente. Por essa razão, estamos encaminhando anexa uma 
ficha para atualização de dados e registro de assinaturas que deverá ser devolvida na próxima 
segunda-feira. 
 

NOVAS NORMAS DE SEGURANÇA 2_______________________________________________________ 
Em atendimento à Lei n

o
 14.617, de 10 de abril de 2012, que “dispõe sobre a proibição da entrada e 

circulação de pessoas alheias ao âmbito escolar”, o acesso às dependências do Colégio esta ainda mais 
restrito. Somente pessoas e automóveis devidamente identificados poderão circular em nossa área. Assim, 
no momento da devolução da “ficha para atualização de dados e registro de assinaturas” será possível 
receber o passaporte ou o adesivo para o automóvel. 
 

PESQUISA SOBRE MOMENTO PARA REUNIÃO______________________________________________ 
Disponibilizamos no site do Colégio uma enquete para que seja indicado o melhor momento para reuniões 
Pais-Escola. Seu voto é de extrema relevância.  
 

OFICINA DE PAIS_______________________________________________________________________ 
Considerando os desafios da família contemporânea, promoveremos periodicamente momentos que 
viabilizem reflexões sobre o processo de educação e formação dos filhos. O primeiro será dia 26 de maio. 
Em breve disponibilizaremos outras informações.   

 

PROJETO DE LEITURA__________________________________________________________________ 
Na próxima semana será lançado o Projeto de Leitura 2012. Trata-se de um projeto, a ser vivenciado 
durante todo o ano, que visa ao estímulo da leitura e, consequentemente, o desenvolvimento desse hábito 
tão necessário. Estimule a participação de seu/sua filho(a). 

 

 

SITE DO COLÉGIO______________________________________________________________________ 
O nosso site é um importante instrumento de comunicação. Nele constam datas importantes, comunicados, 
textos para reflexão, agenda diária das turmas (inclusive do Ensino Médio, até o 2º Ano), entre outras 
informações. Acesse-o frequentemente (WWW.colegio15.com.br) 
 

Conforme afirmamos, são informações relevantes e para que os objetivos sejam atingidos, contamos com 
seu apoio e participação. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CARTÃO DE AUTÓGRAFO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ASSINATURAS (Por gentileza, assine em todos os espaços abaixo correspondentes): 

 

___________________________   ___________________________  ___________________________ 
Responsável 1                                       Responsável 1                                  Responsável 1 
 
 

___________________________   ___________________________  ___________________________ 
Responsável 2                                       Responsável 2                                  Responsável 2 

COLÉGIO PRESBITERIANO QUINZE DE NOVEMBRO 
 

 

FICHA PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS E REGISTRO DE ASSINATURAS 

 

Série:________ Turma:_____ Estudante:______________________________________________________ 

Plano de saúde (     ) Não (     ) Sim   Indicar:________________________    Tipo sanguíneo:___________ 

Responsável 1:_____________________________________________________ Parentesco:_________ 

Tel. fixo: (    )_____________, (    )____________     Tel. Celular: (    )_____________, (     )_____________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________, no________. 

Bairro:______________________  Cidade:__________________________  Estado:_________________ 

Responsável 2:_____________________________________________________ Parentesco:_________ 

Tel. fixo: (    )_____________, (    )____________     Tel. Celular: (    )_____________, (     )_____________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________, no________. 

Bairro:______________________  Cidade:__________________________  Estado:_________________ 

REGISTROS DE AUTOMÓVEIS: 

Placa:_________________Modelo:_________________________  Responsável:_____________________________ 

Placa:_________________Modelo:_________________________  Responsável:_____________________________ 

 


