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São Paulo, 19 de junho de 2019.
Comunicado nº 35/2019
Srs. Pais ou Responsáveis – alunos (as) da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Assunto: Encerramento do Semestre
Estamos finalizando as atividades desse 1º semestre e agradecemos a confiança e parceria estabelecida
em nossa Instituição de Ensino. Vários momentos significativos foram trabalhados incentivando a
convivência, solidariedade, autonomia e valorização dos estudos. Acompanhe as diferentes atividades e
projetos que foram desenvolvidos:


Sociais: Páscoa Solidária, Lacre Solidário, Campanha do agasalho e Cuidando de quem cuida. Através
das doações e organização das atividades, nossos alunos se sentiram protagonistas na construção de
uma sociedade mais humana.



Sustentabilidade: com abertura das atividades do Lumen Fest 2019 – Sustentare, nossos alunos
estão desenvolvendo projetos que os levem à conscientização de atitudes para a sustentabilidade do
planeta.

A palestra “Juventude: momento de tédio ou novas conquistas”, para alunos do Fund. II e Médio, deu a
oportunidade de se discutir questões das mudanças biopsicossociais no período da adolescência.
O Projeto Cordel no Lumen, para nossos alunos do Fund. I, estimulou o interesse pela nossa cultura,
trazendo um Cordelista que, com emoção e expressividade, trabalhou a Literatura de Cordel.
Para vivenciar as diferentes modalidades esportivas, os alunos do período da manhã participaram do
Sábado Esportivo. E, na Educação Infantil, um circuito esportivo proporcionou aos nossos alunos a
consciência do corpo, dos seus movimentos e da interação com o ambiente.
O Projeto Leitura, desenvolvido em parceria com o UNIFAI, tem como objetivo o incentivo à leitura e
aguçar o potencial cognitivo e criativo dos alunos.
As aulas abertas fazem com que as famílias da Ed. Infantil e 1º ano vivenciem algumas atividades
desenvolvidas na escola.
A informatização das salas de aula do Bloco 4, trouxe a tecnologia no auxílio de aulas mais dinâmicas e
atraentes.
E a formação continuada de nossos professores, através de palestras e cursos ministrados na própria
instituição.
Agradecemos todo o envolvimento da comunidade escolar, pois a nossa tão esperada Festa Junina foi
um sucesso!
Para finalizar, fiquem atentos para algumas datas importantes:






25/06 – Aula Aberta – Infantil II e 1º ano;
27/06 – Aula Aberta – Mini, Maternal e Infantil I;
28/06 – Último dia de aula;
01/07 a 30/07 – Férias;
31/07 – Reinício das aulas.
Boas Férias!
Equipe Pedagógica

