
Projetos 2013 

Expo Quinze 

Cooperação para vida 

 

A vida é um dom de Deus. 
Ao observarmos os Evan-
gelhos, vemos que Jesus 

buscava despertar nas 
pessoas não só o desejo 
de uma vida eterna, mas 

também o desejo por uma 
vida terrena com qualida-
de. Ele demonstrou isso 
quando cuidou das pes-

soas dando-lhes alimento, 
alegria, curando doenças 
físicas e emocionais. Sua 
vida foi marcada pelo a-
mor e compaixão pelas 
pessoas, revelados não 
só no  sacrifício da cruz, 
mas no modo como se 
relacionava com todos.  

O Colégio Quinze abre os 
projetos 2013 com o te-

ma: Cooperação para Vi-
da. Privilegiando a vida e 
suas interações. Nesse 
sentido os trabalhos do 
Ensino fundamental I,  

estarão voltados para te-
mas como família, cuidado 
de si, do outro e do ambi-
ente. Estamos certos que 
o tempo histórico é  propí-
cio para reflexões e ações 
que corroborem a forma-
ção humana dos nossos 
estudantes, a partir das 

atividades e  desafios vi-
venciados em sala de aula 

e no ambiente escolar. 

Esperamos a colaboração 
e incentivo de vocês, papai 

e mamãe, nessa jornada 
rumo ao conhecimento, 
que trará não só cresci-
mento intelectual, mas 

também crescimento como 
pessoa humana a todos 

nós. 

Um abraço, 

Coordenadora 

Ensino Fundamental I 

  

 

 

 

 

 

  

 

Expo quinze 

Cooperação para vida 

Atendimento com a 
Coordenação 

 

Estamos sempre à 
disposição para escu-
tar os pais. É um pra-
zer recebê-los na es-
cola, e para fazê-lo da  
melhor maneira o a-

tendimento poderá ser 
agendado através do 
telefone 3761 1161.  

 

  

FUNDAMENTAL 

é COMUNICAR   
ABRIL DE 2013 

3ª EDIÇÃO 

Plantão  

Pedagógico  

06 

projetos da 05 

  

Quinze Soli-

dário 

 

Segunda-

chamada 

29/04 à  

03/05 

Aulas de RDE 29/04 à  

03/05 

Feriado 01/05 

NESTA EDIÇÃO: 

Projeto Quinze Soli-
dário 

Com o objetivo de 
ajudar pessoas as-
soladas pelo longo 
período de estia-
gem em regiões 
próximas, o Colégio 
Quinze realiza uma 
campanha de arre-
cadação de alimen-
tos nesse mês. 

Pedimos a colabo-
ração de todos nes-
se sentido , envian-
do um quilo ou mais 
de alimentos não 
perecíveis. A turma 
que mais doar terá 
direito a uma recre-
ação no  

Slip. 

Os alimentos a se-
rem doados nessa 
semana são:  

FEIJÃO, ÓLEO E 
EXTRATO DE TO-
MATE. 

 

 

1º Plantão pedagógico 2013 

 

Convidamos todos os pais para 

o primeiro Plantão Pedagógico  

do ano letivo. Sua presença  e 

participação são muito impor-

tantes para o trabalho pedagó-

gico e desenvolvimento dos 

estudantes. 

Dia 06/04, de 8h às 11h, no 

prédio do Ensino Fundamental 

I. 

 

OBS.: Por motivo de força mai-

or a professora Lucidalva da 

disciplina  matemática, atende-

rá no horário de 8h às 10h 

  

AGENDA DE ATIVIDA-
DES 

Caso haja alguma dúvida 
na descrição da ativida-
de de casa na agenda do 
estudante, os pais po-
dem acessar o site do 
Colégio Quinze:  
www.colegio15.com.br e 
verificar as atividades na 
AGENDA DIÁRIA. 

Festa de Conclusão do 1º 

Ano 

No dia 27/04, de 9 às 10h, no 
prédio do Ensino Médio, 

haverá uma reunião com os 
pais do 1º Ano, com o objeti-
vo de planejarmos a festa de 
conclusão que acontecerá no 

mês de dezembro.  

Livros paradidáticos 

Chegaram mais livros na 
livraria Portal do Estudan-

te. 


