COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LEME
INFORMATIVO Nº 07- SETEMBRO/2017

I - MATRÍCULAS PARA 2018
Informamos, com muita satisfação, que mesmo antes de iniciarmos as rematrículas, estamos
tendo procura para matrículas em várias séries para 2018, inclusive com famílias elogiando a
nossa Coopel, após terem visitado outras escolas da cidade e da região.
II - ORIENTAÇÕES GERAIS
Reforçamos a importância do horário da entrada dos alunos para um bom andamento da rotina
cotidiana das atividades. Em caso de atrasos, por favor, aguardar na secretaria para que um
funcionário de nossa escola encaminhe seu filho (a) até a sala de aula. Lembramos que o horário
da entrada da manhã é às 07 horas e da tarde às 13 horas.
Pedimos também a colaboração quanto ao horário da saída, em especial, o da tarde; pois a
finalização do período é muito importante na autoavaliação do dia.
Outro assunto bastante relevante é o uso do uniforme. Sabemos que o fornecedor atrasou na
entrega do uniforme de inverno e que estavam faltando algumas numerações de camisetas.
Porém, os alunos que têm uniforme deverão usá-los e caso as famílias estejam com alguma
dificuldade na compra, favor avisar a escola para tomarmos algumas medidas com o fornecedor.
Usar o uniforme faz com que o aluno desenvolva o sentimento de que pertence e faz parte ativa de
um grupo. Isso ajuda a desenvolver a parte social nas crianças.
Tais condutas fazem parte das regras de toda instituição que preza o cumprimento das mesmas,
uma vez que o nosso diferencial é de sermos uma cooperativa, na qual as regras devem ser
cumpridas por todos.
III - PERÍODO DE AVALIAÇÕES E RECUPERAÇÕES DO BIMESTRE
ATENÇÃO: caso o aluno falte no período de avaliações, favor se dirigir à secretária da
escola o mais rápido possível para os procedimentos necessários.
Ÿ 11/09 a 15/09 - período das avaliações bimestrais: 1º ano do Ensino Fundamental
Ÿ 11/09 a 18/09 - período das avaliações bimestrais: 2º ano ao 4º ano do Ensino Fundamental
Ÿ 04/09 a 22/09 - período das avaliações bimestrais: 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série

do Ensino Médio
Ÿ 19/09 - Prova Multidisciplinar - P1 (3º ao 9º ano)
Ÿ 20/09 - Prova Multidisciplinar - P2 (6º ao 9º ano)
Ÿ 24/09 e 01/10 - Enem Pedagógico - 3ª série do Ensino Médio
AS PROVAS MULTIDISCIPLINARES FAZEM PARTE DO SISTEMA ANGLO DE ENSINO;
SENDO ASSIM, SOLICITAMOS AOS ALUNOS QUE NÃO FALTEM ÀS AULAS NESSES DIAS.

"NENHUM DE NÓS É MELHOR DO QUE TODOS JUNTOS"

IV - WEB DESAFIO
O Web Desafio é um evento nacional exclusivo do Sistema Anglo de Ensino para alunos dos 8º e
9º anos do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. A equipe dos alunos Carlos
Marchi, Gabriel Marchiori Proni e Ícaro Zaghetti Camillo De Moraes (8º ano), intitulada como "Os
farofeiros da BR" e as alunas Camila Mafalda, Laura Andrade, Maria Luísa Peres Vila e Rafaela
Marques Nery (1ª EM), intitulada como "Scorpions", foram classificadas para a 2ª fase, que
ocorrerá no dia 15/09, às 14 horas, na COOPEL.
Parabéns aos alunos e seus responsáveis!!!
V - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
A COOPEL está participando novamente da Olimpíada Brasileira de Matemática, patrocinada
pela Fundação Carlos Chagas e com apoio da UNICAMP. Dentre os alunos da escola que
participaram da OBM, foram classificados para a 2ª fase, que ocorrerá no dia 16/09. Nível I: Cairé
Bizari Fantinato (6º ano) e Lívia Pinto (7º ano). Nível II: Tainá Foltran e Victor Dellai (8º ano). Nível
III: Luís Felipe Peres Vila (1ª EM), Lívia Queiroz Gingliani (2ª EM), Gabriel Arsene Penteado,
Gustavo Schranck Habermann, Isabela Maira Cozar Donadelli e Mariana Penteado Sacchi (3ª
EM). Agradecemos ao nosso ex-aluno Caio Eduardo Candido que está auxiliando os alunos com
aulas extras de Matemática, uma vez que o mesmo é aluno da USP, cursando Matemática.
Parabéns aos nossos alunos e boa sorte!
Estão disponíveis no site www.sistemaanglo.com.br vídeos de apoio ao projeto de Treinamento
para Competição de Matemática, o TCM.
VI - NOVIDADES
A partir do 3º bimestre, os pais ou responsáveis terão acesso online ao Boletim Escolar do seu
filho. Cada responsável receberá o login e a senha para tal acesso (o filho estará levando-os) e o
mesmo será liberado pela secretaria e avisado aos pais.
A escola criou uma página no facebook, entre lá e confira!!!
https://www.facebook.com/cooperativaeducacionaldeleme.coopel
VII - CONVITE
No dia 12/09, às 19 horas, teremos a presença em nossa escola da Assessora Pedagógica da
Somos Educação, do Anglo, com a palestra "Formando Feras: responsabilidade de todos" aos
pais e responsáveis dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental a 2ª série do Ensino Médio.
Contamos com a presença de todos, uma vez que essa parceria fortalece o trabalho da escola
buscando sempre a excelência em educação.
VIII - COLABORAÇÃO
Conforme outras informações já enviadas, uma das provas dos Jogos Coopelitos é a arrecadação
de material de limpeza que serão destinados à Casa da Criança Cecília de Souza Queiroz.
Sabemos da importância social de tal ação e contamos com a sua colaboração doando:
desinfetante, multiuso ou água sanitária. Esse material poderá ser entregue à escola até o dia
02/10. Nosso muito obrigado!
IX - DIA DAS CRIANÇAS
Também estamos participando da campanha de brinquedos novos e ou usados que serão doados
às crianças carentes dos bairros Imperial I e Imperial II. Se aquele brinquedo está no canto da
caixa sem usar, traga-o para a escola até o dia 02/10, pois ele terá serventia a outras pessoas.
Seja solidário, faça a sua doação. As crianças e a comunidade agradecem!

