
 
 

 
 

TEMA 2018:  Fonte de Contentamento 
Ensine-as com persistência a seus filhos. Deuteronômio 6.7a (NVI) 

Por isso, tendo o que comer e com que vestir- nos, estejamos satisfeitos.  
1 Timóteo 6.8 (NVI)  

________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018. 

Senhores pais do 5º ano, 

Sejam bem vindos ao novo ano letivo! 

Segue informações importantes para bom andamento dos trabalhos. 

 Sistema de Ensino Anglo: Aula Dada- Aula Estudada – Tarefa todo dia. 

 Datas das avaliações, eventos e início do uso da apostila de cada bimestre, conteúdo e tarefas da semana: A 

disposição no site da escola – www.epcba.com.br 

 Sistema de avaliação: Contínua e acumulativa. A média bimestral é 6,0. Recuperação: Paralela e Anual. 

 Horário das aulas: Período Matutino: 7h às 11h50 (favor aguardar seu filho(a) no pátio). 
Período Vespertino: 13h às 17h50 (favor aguardar seu filho (a) no pátio).  

 Fiquem atentos ao horário da entrada (início das aulas), pois a tolerância para possíveis atrasos é de 15 
minutos, após esse tempo, haverá registro (carimbo) na agenda do aluno(a). 

 A tolerância para a busca do aluno (a), após o término das aulas é de no máximo 30 minutos, em todos os 
períodos. Ultrapassando o tempo estipulado, será cobrado uma taxa, conforme consta no contrato. 

 1ª Reunião de Pais e Mestres 2018 – 24/02/18 – Sábado às 9h da manhã. 

 Incentivo à leitura: A cada bimestre, como consta na lista de materiais, o aluno obrigatoriamente lerá 1 

obra, onde será cobrado em formato de trabalhos ou avaliações. Os mesmos serão vendidos na EPC no 

começo de cada bimestre - informaremos via agenda. 

 A EPC Possui uma sala de leitura onde o aluno pode locar através da sua carteirinha algumas obras literárias, 

bem como agendar no contra turno para fazer trabalhos. (Carteirinha 2018 será entregue até dia 22/02/18). 

 O livro de xadrez  está  disponível para à venda na secretaria da EPC – valor:  (R$49,00). Ele não consta na 
lista, devido à falta de opção de um material adequado que atendesse a necessidade da escola na ocasião da 
definição da lista do material escolar. O mesmo será utilizado a partir do dia 19/02/18 (de acordo com o 
horário da referida matéria). 

 O livro paradidático neste 1º bimestre será locado na sala de leitura da escola, sem nenhum custo aos 

responsáveis, amenizando os custos com livro de xadrez. 

 Segue lista dos paradidáticos adotados para este ano: 

 
Livros sugeridos pela sala de leitura: 
Os livros de Sayuri- Lúcia Hiratsuka Editora SM  
A guardiã dos segredos da familia - Stella Maris Rezende Editora SM  
Maria uma perguntadora - Ilan Brenman Editora SM  
O fantástico mistério de feiurinha - Pedro Bandeira Editora Moderna  
Asas Brancas- Carlos Queiroz Telles Editora Moderna  
Um caso para Mister X- Sonia Salermo Forjaz Editora Moderna 
Coleção Mistério do Rio do Peixe – Tiago de Melo Andrade 

 
Atenciosamente, 
A coordenação 

Livro Obrigatório Autor: Editora: 

1º Bimestre 
Locar na sala de leitura obra    preferida. 

A escolher A escolher 

2º Bimestre 
Livro: Consertam-se Arco-iris 

Ivan Jaf Editora Ática 

3º Bimestre 
Livro: Os Bandidos da Internet 

Thomas Brezina Editora Ática 

4º Bimestre 
Livro: As aventuras de Tom Sawyer 

Mark Twain Editora do Brasil 

http://www.epcba.com.br/

