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INFORMATIVO N° 07/CFNP – 08/03/2019

ASSUNTO: Reorganização da rotina pedagógica/ PPP – 2019
Senhores pais,
Conforme ampla divulgação pela mídia, hoje já contamos com quatro colégios
militares no Estado de Santa Catarina, trabalhando para formar o jovem que, partindo de uma
visão crítica da realidade social, nela atuará para transformá-la em favor de todos.
Buscando estruturar e operacionalizar as ações pretendidas por parte dos referidos
colégios, já desde meados do ano letivo de 2018, vem ocorrendo diálogo/estudos com o corpo
docente e todos os militares que hoje fazem parte desse processo e, algumas ações foram
repensadas e reelaboradas objetivando proporcionar um ano letivo com maior aproveitamento
para nossos estudantes, objeto principal dos nossos planejamentos.
Para que possamos caminhar sempre juntos e fortalecidos, solicitamos que seja feita a
leitura dos documentos/PPP2019 que norteiam a prática pedagógica, atualizados e postados
no site do colégio agora no início do mês de março, para que não haja dúvidas em relação às
novas decisões.
Importante salientar que todas as mudanças já foram repassadas aos pais em reunião,
divulgada no mês de fevereiro deste ano.
Seguem os tópicos que necessitam atenção especial:
6.7.1 Das Competências do professor: Pág. 15 item XXXVI e XXXVII.
10.3.1 Do número de avaliações: Pág. 24 item I
10.3.6 Da aplicação: Pág. 25
10.3.7 Da duração da Verificação de Aprendizagem: Pág. 25
10.3.12 Dos trabalhos escolares: Pág. 27
10.3.12.1 Do prazo para a entrega dos trabalhos: Pág. 27
10.4.2 Da Recuperação Trimestral - (Avaliação): Pág. 28 item I, II e V
11. DO SISTEMA DE APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO: Pág. 28 e 29
13.3 DA INCLUSÃO E DA SELEÇÃO: Pág. 31
Atenciosamente,
Marco Antônio Brito Junior
Major PM Diretor CFNP
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Devolver este canhoto ao Monitor até o dia11/03/2019
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( ) Estou ciente do conteúdo deste informativo.
Nome do Aluno (a) ____________________________________________Série/ Ano_____
___________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável

