CIRCULAR 01/2017.

TERESINA (PI), 10 DE OUTUBRO DE 2017.

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS,
O Colégio Seculus vem, através desta, informá-los a respeito da dinâmica da nossa 5ª GINCANA CULTURAL –
SECULUS INTENSE - A luta dos povos, que se realizará em datas distintas: nos dias 18, 22, 23 e 24 de NOVEMBRO DE
2017 (de 21 a 24 de NOVEMBRO de 2017 - esta semana será exclusivamente utilizada para a execução das provas
que exigirão mais dedicação dos alunos, as provas de conhecimentos). Vale ressaltar que temos o cuidado de
distribuir as datas de maior participação e envolvimento, cuja execução das provas concentram-se no turno da
manhã, horário natural em que estariam na sala de aula, exatamente para que não hajam quaisquer prejuízos no
processo de ensino-aprendizagem, pois será posterior à aplicação do ENEM (prioridade para nós) e às últimas
avaliações obrigatórias do 2º semestre.
A promoção desse evento vislumbra, em primeiro lugar, desenvolver o espírito de equipe entre nossos
alunos; aguçar a criatividade; reforçar os conhecimentos intelectuais e morais; além de explorar outras habilidades,
pois é sabido que o ser humano é detentor de várias inteligências. E em segundo lugar, disseminar o respeito,
contribuindo para uma melhor convivência, maior tolerância com quaisquer diferenças de etnia, crença, dentre
outras, possibilitando uma interação saudável entre nossos alunos. Para que esse objetivo seja alcançado, vamos
substituir a 4ª avaliação bimestral pela GINCANA, pois entendemos que a aprendizagem não é exclusiva do
ambiente de sala de aula. A aquisição de conhecimento vai muito além desse espaço imóvel. As notas que
substituirão as avaliações serão extraídas da média aritmética das notas dadas a cada prova executada na GINCANA.
Por ser direito adquirido do aluno não querer participar do evento por motivos particulares, para tal
situação, fica garantido o seu direito de fazer as avaliações – a aplicação ocorrerá em data e horários cuja sequência
será divulgada posteriormente aos alunos não participantes.
Cabe ainda justificar o valor da INSCRIÇÃO que será de R$ 80,00 (oitenta reais) - o qual não sofreu reajustes
em relação ao ano anterior, cujo prazo de pagamento será até dia 30 de outubro, no caixa da escola. Essa quantia
será para ajudar nos custos com aluguel do Clube APCEF, feijoada, banda (24/11), jurados convidados para
analisarem a execução das provas, estrutura de palco para os DJ's na abertura(18/11), além do suporte
necessário(energia, climatizadores, som, luz...) para a execução das provas dos demais dias do evento que ocorrerão
na própria Escola, tais como: a SFWI - Seculus Fashion Week INTENSE (18/11), dentre outras. Informamos ainda que
o valor referente à confecção da camiseta personalizada (com assessoria de um designer) para identificação do
aluno como membro participante do evento, já está incluso no valor da taxa de inscrição. A Escola assumiu a
responsabilidade de encomendar as camisetas, para que NÃO ocorra qualquer problema quanto ao pagamento e
recebimento das referidas camisetas.
Sem mais para o momento, despedimo-nos, agradecendo sua atenção e abertos para quaisquer
esclarecimentos a respeito da nossa 5ª GINCANA CULTURAL – SECULUS INTENSE - A luta dos povos, cientes do
apoio e parceria dos senhores e senhoras nessa jornada tão difícil, mas prazerosa, que é EDUCAR, prestamos, mui
respeitosamente, nossos votos de estima e admiração.
A DIREÇÃO
Comissão Organizadora - COG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMAÇÃO
O(A) aluno(a) participará da 5ª GINCANA CULTURAL - SECULUS INTENSE
ALUNO(A) ____________________________________SÉRIE ______________ (
)SIM
(
) NÃO
TAMANHO DA CAMISETA ( CONFORME O TAMANHO DO FARDAMENTO): _______________________________
COLÉGIO SECULUS – porque o sucesso tem pressa.

Rua São João, 1100 – centro/sul Fone: 3219-3550

