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Carta- circular nº 01/2020
Srs. Pais e ou responsáveis:
É com grande alegria que iniciamos mais um ano letivo, pois os seus filhos, nossos
queridos alunos proporcionam VIDA para a escola, e isso é o que nos move a querer cada dia
desenvolver o nosso trabalho com mais amor, dedicação e qualidade.
Gostaríamos de dar boas-vindas a todos e, em especial, aos novatos que, a cada
ano, têm uma participação bastante significativa no aumento do número de alunos. Este
crescimento representa tanto o reconhecimento da comunidade quanto à qualidade do nosso
trabalho. Alegra-nos constatar que, quantitativamente, estamos sempre crescendo.
Qualitativamente, obtivemos um excelente resultado no ENEM de 2019, com 71% dos nossos
alunos aprovados, assim como obtivemos 42% de notas acima de 900 na redação. Um excelente
resultado de aprovação no SISU. Vale ressaltar que uma grande maioria desses alunos estuda
na instituição desde a Educação Infantil e isto comprova a garantia de um bom desempenho é
construído com uma educação de base, a qual incentive, principalmente, a leitura e a escrita,
desde o primeiro contato com a escola. Estamos felizes porque os dados comprovam estarmos
no caminho certo, pois o nosso fazer está surtindo grandes frutos. Diante disso, vamos para um
novo período com o mesmo entusiasmo e com a mesma dedicação.
Entendemos a educação como uma construção coletiva e acreditando como essencial a
presença e envolvimento dos pais/responsáveis, em parceria com a escola, para firmarmos a
qualidade do ensino no processo de aprendizagem dos nossos educandos. Assim sendo,
pedimos, encarecidamente, a participação de todos nesse fazer, que deve ser intenso e contínuo
entretanto, mais ainda, neste momento inicial, providenciando a aquisição dos livros,
acompanhando o horário de estudo - será feito, na escola, junto com seus filhos – e, também,
estimulando-os à participação nos projetos oferecidos (nivelamento, intensivos de aceleração,
reforço e ABase de redação), dentre outros os quais venham a contribuir para melhorar o
desempenho deles em sala de aula.
Enfatizamos ainda ser de fundamental importância esse acompanhamento,
especialmente, àqueles alunos que, a partir do 6º ano do fundamental Il, foram beneficiados com
a política de desconto por mérito acadêmico; necessitando, dessa forma, manter as notas acima
de 8.0 nas disciplinas de Português e Matemática. Acreditamos que, com essa união de esforços,
conseguiremos obter ainda mais resultados positivos. Logo, foco e disciplina são essenciais por
isso, estimulem seus filhos, sempre, cobrem deles, e, da escola, o seu fazer.
Não podemos esquecer do nosso projeto Café com a Direção, o nosso projeto continua
em 2020, e para esse faremos encontros durante o ano, com as informações enviadas com
antecedência. O objetivo desta iniciativa é receber vocês pais e responsáveis, para um bate papo
e alinhamentos. Este momento é importante para a escola, possibilita nos conhecermos a sua
opinião e ainda colhemos feedback com elogios, críticas e sugestões. Não deixe de participar e
nos ajudar a construir uma escola cada dia melhor.
Assim sendo, para o melhor andamento da rotina escolar, é necessário atenção a
algumas informações:
FARDAMENTO: estamos sendo flexíveis, neste início de ano, quanto à obrigatoriedade do
fardamento completo, mas aproveitamos para informar que, a partir do dia 25/03 iremos fazer
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essa cobrança, em virtude de todos os itens estarem à venda na loja. Deste modo, como é de
conhecimento de todos, o nosso regimento impossibilita as atividades escolares ao aluno
indevidamente fardado.
APP SAS e APP FACEX EDUCONNECT: No APP SAS, o aluno tem acesso a plataforma Ari de
Sá; o pai ou o responsável possui acesso a vídeo aula, às atividades e aos resultados dos
simulados além dos gabaritos dos livros; no Educonnect, agenda de sala do aluno, às
ocorrências disciplinares às postagens de materiais e comunicados. Porém, devido a
necessidade de ajustes, estarão disponíveis até o mês de março.
SALA MAKER: Os alunos do fundamental II – anos finais (6º ao 9ºano) já iniciaram as aulas na
sala Maker (uma proposta inovadora alinhada a BNCC que incentiva a criatividade e o trabalho
em equipe com foco na área das ciências da natureza (química, física e biologia). O material já
está disponível na Central de relacionamento para a venda. A partir de 21/02/2020 o aluno só
poderá ter acesso à sala Maker tendo posse do material solicitado, pois, as aulas são práticas e
o aluno precisará desse para acompanha-las e executar os projetos.
ESTACIONAMENTO: Para os pais dos alunos da unidade Capim Macio, informamos que fomos
pegos de surpresa com a notícia da venda do Hiper Bompreço e da finalização do contrato de
locação do estacionamento, porém já estamos tomando providências no sentido de sanar essa
falta.
MANUAL COM OS DIREITOS E DEVERES DO ALUNO: estará na versão PDF, no site, assim
como no aplicativo Educonnect (celular ou tablet), tanto para os pais quanto para os alunos.
Dessa forma, é de suma importância essa leitura com seus filhos, porque lá constam as diretrizes
dos nossos discentes com informações bastante úteis a todos.
HORÁRIO: A FACEX enfatiza que não há responsabilidade da instituição para com os alunos
que excedem o horário de saída às 18h30min. Portanto, é importante lembrar conforme o
MANUAL DO ALUNO, cumprir o horário é de suma importância.
Desde já, desculpamo-nos e agradecemos a compreensão por algum transtorno, o qual
por ventura venha a ocorrer, neste início de ano. Salientamos, mais uma vez, a necessidade da
interação com os pais, como também afirmamos ser muito importante a crítica construtiva, pois
a educação, conforme já foi dito, é uma construção coletiva e constante. Aproveitamos, ainda,
para reiterar as boas-vindas. Sintam-se acolhidos e abraçados. E, para finalizar, ressaltamos não
haver escola perfeita, mas existe a FACEX, que contém vontade e determinação para alcançar
um ensino de excelência.

Saudação cordial a todos.
Candysse Figueiredo
Diretora Pedagógica

