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AVALIAÇÃO / CONTEÚDOS / CRITÉRIOS – 3ª SÉRIE

CIRCULAR CALENDÁRIO 3ªsérie - 2º semestre 

Senhores Pais e/ou Responsáveis e estudantes, 

       

Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre letivo CIMAN 2021 – CIMAN 50 ANOS!

Que possamos continuar acompanhando, de forma presencial ou on-line, o desempenho de seu 

filho(a) nesse processo e cumprindo sempre nossa missão.

 Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou sugestões.

Tendo em vista que as avaliações são momentos privilegiados de estudo e ferramentas 

importantes na construção do conhecimento, conforme circular anteriormente enviada, encaminhamos as 

datas e os conteúdos das avaliações, bem como os critérios estipulados pelo Colégio CIMAN, entre os 

diversos instrumentos e procedimentos avaliativos adotados no cenário do distanciamento social. 

Pedimos a todos que fiquem atentos às informações complementares oferecidas nas salas de aula 

virtuais. 

Como preparação para esses momentos, sugerimos que os estudantes sigam algumas dicas 

selecionadas pela coordenação.

● Faça revisões diárias.

● Suspenda ou, pelo menos, diminua sua atuação nas redes sociais, restringindo as conversas 

à troca de informações com os colegas sobre os conteúdos estudados.

● Faça pequenos intervalos durante o período de estudos para descansar a mente. 

● Utilize mapas mentais para expressar suas ideias perante os conteúdos estudados de forma 

simples, rápida e direta.

● Crie uma rotina saudável de estudos.

● Revise sempre as videoaulas, as atividades e os conteúdos gravados.

● Organize um grupo de estudos virtual com seus colegas. 

Conforme divulgado anteriormente, durante o período de atividades híbridas, os instrumentos de 

avaliação do bimestre serão assim divididos.

● Avaliação 1 – 40% da nota será atribuído por meio de atividades realizadas em casa, em sala 

de aula virtual, trabalhos individuais, trabalhos em grupo e projetos especiais (observar os prazos);

● Avaliação 2 – 30% da nota será atribuído por meio de provas específicas /online ou 

presenciais, quando do fim do período de distanciamento;

● Avaliação 3 – 30% da nota será atribuído por meio de provas Integradas /online ou 

presenciais, quando do fim do período de distanciamento.
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Neste documento, há informações importantes sobre os conteúdos e as datas das avaliações que 
ocorrerão no 2º bimestre. Por isso, pedimos sua especial atenção ao que segue.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO EM CADA BIMESTRE

ATIVIDADES
4,0 pontos

Listas
Exercícios de casa/sala

Outros

PROVAS ESPECÍFICAS
3,0 pontos

PROVAS INTEGRADAS
3,0 pontos

TOTAL
10,0 

pontos

                                                                                      
                                                                                       CALENDÁRIO

Calendário/2º semestre/2021
3° BIMESTRE

DATA ATIVIDADE
26/7 Reinício das aulas / Início do 2º semestre
7/8 Sábado letivo – Dia do Estudante 
8/8 Dia dos Pais – Parabéns aos nossos pais!

De 19 a 31/8
Período de 

provas 
específicas

19/8 (quinta-feira) – PORTUGUÊS (gramática e literatura) 
20/8 (sexta-feira) – QUÍMICA 
23/8 (segunda-feira) – MATEMÁTICA
24/8 (terça-feira) – HISTÓRIA E ARTES
25/8 (quarta-feira) – BIOLOGIA
26/8 (quinta-feira) – GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA/FILOSOFIA
27/8 (sexta-feira) – REDAÇÃO E INGLÊS 
30/8 (segunda-feira) – FÍSICA
31/8 (terça-feira) – ESPANHOL

7/9 Feriado – Independência do Brasil
14/9 PROVA INTEGRADA DE HUMANAS                                                                                            
22/9 PROVA INTEGRADA DE EXATAS                                                                                         
24/9 Prova em 2ª chamada – às 14h30
27/9 SIMULADO
4/10 Boletins disponíveis – Das 10h30 às 12h

                                                                      
4º BIMESTRE

11/10 Feriado – Antecipação do Dia dos Professores
12/10 Feriado – Dia de Nossa Senhora Aparecida
15/10 Dia dos Professores – Parabéns, professor!

De 18 a 
27/10

Período de 
provas 

específicas

18/10 (segunda-feira) – PORTUGUÊS (gramática e literatura)
19/10 (terça-feira) – QUÍMICA 
20/10 (quarta-feira) – MATEMÁTICA
21/10 (quinta-feira) – HISTÓRIA E ARTES
22/10 (sexta-feira) – BIOLOGIA 
25/10 (segunda-feira) – GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA/FILOSOFIA
26/10 (terça-feira) – REDAÇÃO E INGLÊS  
26/10 (terça-feira) –ESPANHOL (tarde)
27/10 (quarta-feira) – FÍSICA

1º/11 Recesso
2/11 Feriado – Dia dos Finados

11/11 PROVA INTEGRADA DE EXATAS
15/11 Feriado – Dia da Proclamação da República
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19/11 PROVA INTEGRADA DE HUMANAS 
20/11 Dia Nacional da Consciência Negra

De 22/11 a 
10/12 

Revisão de conteúdos/recuperação – CALENDÁRIO ESPECIAL

25/11 Prova em 2ª chamada – às 14h30
26/11 SIMULADO                                                                                                                                                      
30/11 Feriado – Dia do Evangélico
3/12 Boletins disponíveis – Atendimento Bimestral às Famílias – das 8h às 12h (on-line). Não 

haverá aula
                                                                                                                                                                                                   Término do ano letivo

13, 14, 15 e 
16/12

PROVAS DE RECUPERAÇÃO
Observação: o calendário de provas será entregue junto com o calendário das aulas

17/12 Conselho de classe final – das 8h às 12h
20/12 Resultado final
21/12 Professores à disposição da escola para eventuais correções de provas – das 8h30 às 

12h

DISCIPLINAS CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

PORTUGUÊS Literatura
- Modernismo

Gramática
- Crase
- Função do QUE e SE
- Verbo
- Concordância verbal
- Substantivo
- Adjetivo
- Pronome
- Concordância nominal

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data 
máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos

Gramática
- Crase
- Função do QUE e SE
- Verbo
- Concordância verbal

PROVA INTEGRADA 
Gramática
- Crase
- Função do QUE e SE
- Verbo

3,0 pontos
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- Concordância verbal
- Substantivo
- Adjetivo
- Pronome
- Concordância nominal

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

REDAÇÃO

Linguística: níveis e funções da linguagem
Figuras de linguagem
Vícios da linguagem
Coesão e coerência textual
Dissertação
Artigo de opinião
Crítica argumentativa
Tipologia textual: cartas (pessoal, argumentativa, reclamação, solicitação, carta aberta, 
comercial, ofício, informação, de leitor, ao leitor)
Leitura, interpretação e produção textual

ATIVIDADES

Atividade 1 – valor (0,5) –- data da entrega – 10/09 (atividades do livro, apostilas 
e formulários)
Atividade 2 – valor (2,0) –- data de entrega -  24/9 (Produção de textos - um 
deles será sorteado e avaliado pelo professor) 
Atividade 3 – valor (1,5) –- data de entrega, de acordo com o agendamento feito 
na Oficina de Redação 

Importante: O não comparecimento à Oficina de Redação na data marcada (sem 
justificativa do responsável) implicará na perda de 1,5 ponto referente à A1 
(avaliação 1)

Obs. As atividades 1 e 2 serão pontuadas proporcionalmente à quantidade 
cobradas ao longo do bimestre. (Caso não entregue no prazo, serão aceitas até a 
data limite, valendo metade da pontuação.)

4,0 pontos

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos

Linguística: níveis e funções da linguagem
Figuras de linguagem
Vícios da linguagem
Coesão e coerência textual
Dissertação
Artigo de opinião

PROVA INTEGRADA

Linguística: níveis e funções da linguagem
Figuras de linguagem
Vícios da linguagem
Coesão e coerência textual
Dissertação
Artigo de opinião
Crítica argumentativa
Tipologia textual: cartas (pessoal, argumentativa, reclamação, solicitação, carta 
aberta, comercial, ofício, informação, de leitor, ao leitor)
Leitura, interpretação e produção textual

3,0 pontos 

QUÍMICA

ATIVIDADES 4,0 pontos

Química I (Filipe Panda) – 2,0 pontos       
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Formulário: 27/8
Formulário: 24/9

Química II (Cristina) – 2,0 pontos

Formulário: 13/8
Formulário 10/9

Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão recebidos até a data 
máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos

Química I (Filipe Panda)

● Eletrólise ígnea
● Eletrólise aquosa
● Eletrólise quantitativa
● Equilíbrio químico: conceitos básicos e análise gráfica
● Deslocamento de equilíbrio
● Cálculo de Kc
● Ka, Kb, pH e pOH

Química II (Cristina)

Introdução às reações orgânicas: reações de substituição, adição, oxidação de álcoois e 
esterificação

1 – Reações de adição
1.1 – Hidrogenação
1.2 – Halogenação
1.3 – Hidro-halogenação
1.4 – Hidratação

 
2 – Reações de substituição

2.1 – Halogenação
2.2 – Nitração
2.3 – Sulfonação
2.4 – Alquilação
2.5 – Acilação

PROVA INTEGRADA 

Química I (Filipe Panda)

● Eletrólise ígnea
● Eletrólise aquosa
● Eletrólise quantitativa
● Equilíbrio químico: conceitos básicos e análise gráfica
● Deslocamento de equilíbrio
● Cálculo de Kc
● Ka, Kb, pH e pOH
● Hidrólise salina

Química II (Cristina)

1 – Reações de adição
1.1 – Hidrogenação
1.2 – Halogenação
1.3 – Hidro-halogenação
1.4 – Hidratação

3,0 pontos
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2 – Reações de substituição

2.1 – Halogenação
2.2 – Nitração
2.3 – Sulfonação
2.4 – Alquilação
2.5 – Acilação

3 – Reações de eliminação

4 – Reações de oxidação
4.1 – Oxidação branda dos alcenos
4.2 – Ozonólise dos alcenos
4.3 – Oxidação de álcoois

INGLÊS

  CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

Reading and comprehension
Discourse Markers (Unit 5)
Modal Verbs (Unit 5)
Context Clues (Unit 6)
Modal Verbs (Unit 6)
Fact and Opinion (Unit 6)

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão recebidas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Reading and comprehension
Discourse Markers 
Modal Verbs 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

Reading and comprehension
Context Clues 
Modal Verbs 
Fact and Opinion 

FÍSICA
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

Física 1

Unidade 2 – Eletrodinâmica

- Tópico 1: corrente elétrica
- Tópico 2: tensão elétrica e resistência elétrica
- Tópico 3: geradores elétrico e circuitos simples

Física 2

Unidade 3 – Eletromagnetismo
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- Tópico 1: introdução ao eletromagnetismo
- Tópico 2: corrente elétrica e campo magnético

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Física 1 – Corrente 
elétrica
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 – Física 2 – Força 
magnética
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Física 1 – Resistência 
elétrica
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Física 2 – Campo 
magnético 

Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data 
máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos

Física 1

Unidade 2 – Eletrodinâmica

- Tópico 1: corrente elétrica
- Tópico 2: tensão elétrica e resistência elétrica

Física 2

Unidade 3 – Eletromagnetismo

- Tópico 1 – Introdução ao Eletromagnetismo

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos

Física 1

Unidade 2 – Eletrodinâmica

- Tópico 3: geradores elétrico e circuitos simples
+ Conteúdos da específica

Física 2

Unidade 3 – Eletromagnetismo

- Tópico 2 – corrente elétrica e campo magnético
+ Conteúdos da específica

SOCIOLOGIA  

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

                                                            ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação.
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PROVA ESPECÍFICA 

O método das ciências humanas

● Abordagem histórica e conceitos fundamentais
● Dificuldades metodológicas das ciências humanas

3,0 pontos

PROVA INTEGRADA

● A psicologia comportamentalista 
● Principais ideias e autores
● Freud: psicanálise e inconsciente
● Principais ideias e conceitos da psicanálise

3,0 pontos

BIOLOGIA CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

Claudiner
● Genética de populações
● Equilíbrio de Hardy-Weinberg
● Metabolismo energético
● Reações químicas
● Transportadores de hidrogênio
● Fotossíntese
● Quimiossíntese
● Respiração
● Fermentação

Juliana
● Anatomia e fisiologia humana
● Sistema cardiovascular
● Sistema imunitário
● Sistema urinário 
● Coordenação e regulação

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Juliana
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 – Claudiner
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Juliana
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Claudiner
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Claudiner
● Genética de populações
● Equilíbrio de Hardy-Weinberg
● Metabolismo energético
● Reações químicas
● Transportadores de hidrogênio
● Respiração
● Fermentação

Juliana
● Anatomia e fisiologia humana
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● Sistema cardiovascular
● Sistema imunitário

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

Claudiner
● Metabolismo energético
● Reações químicas
● Transportadores de hidrogênio
● Fotossíntese
● Quimiossíntese
● Respiração
● Fermentação
Juliana
● Anatomia e fisiologia humana
● Sistema cardiovascular
● Sistema imunitário
● Sistema urinário 
● Coordenação e regulação

ARTES

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Artes cênicas (Teatro de Arena)
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega:  27/8 – Artes visuais (fotografia)
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Música
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Música 

Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Artes visuais 
● Bauhaus
● Fotografia

Artes cênicas 
● Teatro de Resistência 
● Teatro de Arena de São Paulo

Música 
● Música brasileira da década de 1960: Tropicália, Jovem Guarda e canções de 
protesto

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

Artes visuais  
● Arte contemporânea (performance / instalação)

Artes cênicas 
● Teatro Oficina
● Grupo Opinião

Música 
● Música brasileira: bossa nova e MPB
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MATEMÁTICA

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 – Matemática II
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Matemática II

Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data 
máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos

MATEMÁTICA I

CIRCUNFERÊNCIA
● Posição entre ponto e circunferência
● Posição entre ponto e circunferência
● Posição entre duas circunferências

NÚMEROS COMPLEXOS
● Forma algébrica – Operações

MATEMÁTICA II

POLINÔMIOS
● Polinômios – Operações
● Divisão de polinômios (método da chave)
● Teorema do resto
● Algoritmo Briot Ruffini

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos

MATEMÁTICA I

CIRCUNFERÊNCIA
● Posição entre ponto e circunferência
● Posição entre ponto e circunferência
● Posição entre duas circunferências

NÚMEROS COMPLEXOS
● Forma algébrica – Operações
● Forma trigonométrica – Operações
● Domínio, imagem e período

MATEMÁTICA II

POLINÔMIOS

● Polinômios – Operações
● Divisão de polinômios (método da chave)
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● Teorema do resto
● Algoritmo Briot Ruffini  
● Resolução de equações polinomiais
● Relações de Girard                       

HISTÓRIA

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Leonardo
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 – João Marcelo
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Leonardo
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – João Marcelo
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data 
máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA

Leonardo

● Populismo
- Significado da estrutura política e prática
- Partidos políticos do período e a relação com a Guerra Fria
- Período Populista

João Marcelo

● Segunda Guerra Mundial
● A construção de uma ordem mundial bipolar

3,0 pontos

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos

Leonardo

● Ditadura Militar: introdução, períodos e estrutura
João Marcelo

● Os reflexos da Guerra Fria na Europa (análise geral)
● Os reflexos da Guerra Fria na Ásia (análise geral)

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

Thalis Perez
● Geografia técnica – cartografia: escala, projeções cartográficas – e 
fusos horários



12                                              

CIRCULAR CALENDÁRIO 3ªsérie - 2º semestre 

GEOGRAFIA

● Oriente Médio
Willer Barbosa
● Brexit
● Brics 
● China

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

● Geografia técnica – cartografia: escala, projeções cartográficas – e fusos horários
● Brexit
● Brics

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

● Geografia técnica – cartografia: escala, projeções cartográficas – e fusos horários
● Oriente Médio
● Brexit
● Brics 
● China

ESPANHOL CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

- Futuro do indicativo
- Gerúndio / Locução verbal ‘estar + gerúndio’
- Regras de colocação pronominal
- Condicional simples do indicativo
- Indefinidos
- Formas impessoais / Expressar opinião
- Texto
- Campanhas publicitárias em espanhol

ATIVIDADES 4,0 pontos

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Futuro do indicativo
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 – Gerúndio / Locução verbal ‘estar + 
gerúndio’
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Regras de colocação pronominal
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Indefinidos

Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima estipulada, 
mas valerão metade da pontuação.

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos

- Condicional simples do indicativo 
- Indefinidos 
- Formas impessoais / Expressar opinião 
- Texto
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ATIVIDADE AVALIATIVA 3,0 pontos

- Campanhas publicitárias em espanhol
- Criação de uma campanha publicitária relevante para a escola

EDUCAÇÃO 
FÍSICA

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES

FUTEBOL (FUTSAL) HANDEBOL, VOLEIBOL E BASQUETE
● Práticas corporais e padrão estético contemporâneo;
● Jogo esportivo adaptado;
● Alongamentos.

JOGOS E BRINCADEIRAS, JOGOS DE TABULEIRO 
● Práticas corporais e padrão estético contemporâneo;
● Jogos e brincadeiras on-line;
● Alongamentos.

ALONGAMENTO
● Práticas corporais e padrão estético contemporâneo;
● Jogos e brincadeiras on-line;
● Alongamentos.

Atividades Valor

Atividades de aula
Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9

Observação: caso não sejam entregues no prazo determinado, serão aceitas 
até a data máxima (24/9), mas valendo metade da pontuação.

 4,0 pontos

Avaliação 01 (entrega até o dia 20/8)
Caso não entregue a avaliação no prazo determinado, será aceita até a data 
máxima (24/9), mas valendo metade da pontuação.

 3,0 pontos

Avaliação 02 (entrega até o dia 17/9)
Caso não entregue a avaliação no prazo determinado, será aceita até a data 
máxima (24/9), mas valendo metade da pontuação.

 3,0 pontos

Observação: o aluno que, porventura, não puder participar das aulas on-line, poderá assistir 
às gravações pertinentes a cada aula faltosa e fazer a atividade proposta no tópico 
“Justificativas – 3º bimestre”. Esse tópico é referente somente às ausências.
Atenção às datas de entrega!

Lembramos que o Colégio CIMAN segue oferecendo horário de atendimento às famílias com professores 
on-line. Para marcar atendimento ou solicitar outras informações à coordenação, favor entrar em contato pelo 
telefone                           9 9658 2341 (Anilson).
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Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações.

 
   Demonstre gratidão pelas oportunidades que surgem em sua vida, com

comprometimento aos novos objetivos e superação dos desafios impostos. Seja proativo, agradecido e 
justo. Trabalhe todos os dias com entusiasmo e retidão. Só querer não é poder, é preciso se comprometer, 

ter atitude e perseverança. Assim, quando você menos perceber, terá muitos seguidores.                 
Autor desconhecido

 

Com amizade,

                                                                                 
    

                  

                      Leise Protta Lanna
                 Coordenadora Educacional Débora Vasconcelos Souto

Orientadora Educacional


