
 

 
                                                (Recomendamos que o pai ou responsável faça a leitura junto ao seu filho) 

 
 

Aracaju, 19 de janeiro de 2016. 
                                                                                 “Nós sabemos o que somos, mas nunca o que podemos ser.” 

Prezado(a) Aluno(a),                                                                                                                                                 (W. Shakespeare) 
 

Seja bem-vindo a esta nova etapa de sua vida! 

AGORA, NO 6º ANO, ALGUMAS COISAS SERÃO UM POUCO DIFERENTES: 
 

 Você agora terá um(a) professor(a) para cada área do conhecimento, em número de 12 disciplinas, a saber: 

PORTUGUÊS, REDAÇÃO, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, INGLÊS, ESPANHOL, 

DESENHO, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA; 

 Não se engane! Todos os dias você terá matérias para estudar. Não deixe acumular assuntos, pois se isso ocorrer, ficará 

cada vez mais difícil para você. ESTUDE SEMPRE; 

 Procure organizar seu tempo para que você tenha espaços reservados para dormir, estudar e para o seu lazer. Equilibre 

bem estes três parâmetros, observando sempre que o seu futuro depende imensamente da maneira responsável e 

disciplinada com a qual você trabalha seus estudos no presente; 

 BIBLIOTECA. Utilize este espaço, o qual foi especialmente preparado para você, com ampla área útil, totalmente 

informatizada e climatizada, que oferece um variado acervo de enciclopédias, livros didáticos, paradidáticos, romances, 

periódicos, CD-ROM, 13 computadores conectados à Internet, impressoras, scanners, máquinas de xerox, etc., enfim, 

um ambiente meticulosamente planejado para seus estudos, consultas e pesquisas, que muito contribuirá para o seu 

enriquecimento cultural. 

 www.colegiomodulo.com – Conheça o nosso site e fique por dentro das informações e novidades que ele  lhe 

proporciona, tais como: CALENDÁRIO, ESPORTES, INFORMÁTICA, VESTIBULAR, NOTÍCIAS, EQUIPE, 

BOLETIM ONLINE, 2ª VIA DO BOLETO BANCÁRIO, DIÁRIO ONLINE, BIBLIOTECA, TEATRO, TIRE 

DÚVIDAS, JORNAL ON LINE, EVENTOS, GALERIA DE FOTOS, SUA OPINIÃO, entre outros.  
 

Estamos no começo do ano, portanto, é hora de se organizar para que, ao final deste, você possa não só ser aprovado por média, 

como também ter um excelente desempenho escolar, aumentando os seus conhecimentos e sua cultura, podendo assim aproveitar 

melhor e antecipadamente suas merecidas férias. 
 

Atenciosamente, 

          A DIREÇÃO 

 

 

 

http://www.colegiomodulo.com/

