Com a certeza de que você fez a melhor escolha para a educação de seu/sua filho/a, damos as boas vindas e saudamos a todos,
devolvendo a confiança, em nós depositada, com o compromisso de cuidar, informar e promover o desenvolvimento social,
cognitivo e afetivo dos nossos estudantes.
A Nova Escola é uma instituição de ensino que preza pela qualidade do trabalho, oferecendo um atendimento personalizado
aos pais e estudantes que devem se sentir à vontade para conviver e estabelecer laços de amizade e respeito, mútuos.
A presença de todos vocês nessa casa é algo prazeroso e que dá sentido à nossa existência. Por esse motivo, sintam-se parte
de uma família que tem a educação como objetivo comum. Estamos juntos e temos a certeza de que construiremos a nossa
história com alicerces sólidos e muita satisfação.
A equipe da Nova Escola é bem grande. É composta por pessoas qualificadas e preparadas para atendê-lo da melhor maneira
possível.
A escola divide-se em três segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II) e eles têm
coordenadoras específicas. São elas:
Educação Infantil e 1os anos: Monica Casati
Ensino Fundamental I (2os e 3os anos): Cristiane Fernandes / (4os e 5os anos): Luciana Barreto
Ensino Fundamental II (6os aos 9os anos): Aline Fernandes
Também temos muitos professores, parceiros! A nossa linha de frente. Aos poucos, todos serão conhecidos e identificados
por vocês.
A princípio, vamos apresentar aquele (s) que estarão em sala de aula nas turmas do 6º ao 9º ANO:
THAMILES (LÍNGUA PORTUGUESA - 6ºs e 9ºs Anos)
CLODUALDO (CAU) (MATEMÁTICA – 6ºs Anos)
ADRIANA (MATEMÁTICA – 7° ao 9º Ano)
LUCIANA (GEOGRAFIA – 6º ao 9º Ano)
NALLYGIA: (HISTÓRIA e CRIA – 6° e 7° Ano)
NAIRA: HISTÓRIA e CRIA – 8° e 9° Ano)
ROBERTA: (LÍNGUA PORTUGUESA – 7º e 8º Ano)
BRUNO (INGLÊS – 6° ao 9° Ano)
ÉRICA: (ESPANHOL 6º ao 9º Ano / REDAÇÃO – 6º ao 9º Ano – substituição da Profª FABRÍCIA)
GEL: (EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ao 9º Ano)
ROBÉRIO: (ROBÓTICA – 6° ao 9° Ano)

A sala do 6º ano 1 Matutino está localizada no piso superior, e tem número B1.
Nos setores administrativo e de recepção você pode contar com:
Portaria: João e Sirlande (Sil) / Recepção: Aidil e Sueli / Secretaria: Karine / Financeiro: Jamilly
Para facilitar a nossa comunicação, temos canais importantes: e-mail e site www.novaescolaconquista.com.br. Por meio de
login e senha as famílias dos alunos do 4º ao 9º ano podem acessar boletim de notas, agenda e ocorrências diárias.
Outras informações importantes poderão ser obtidas, por todas as famílias da escola, no próprio site e através da leitura da
síntese do regimento da escola contido na Agenda do Aluno.
Estamos à disposição, sempre. Um forte abraço e sejam bem vindos.
Monica Carqueija Fernandes
Diretora

Com a certeza de que você fez a melhor escolha para a educação de seu/sua filho/a, damos as boas vindas e saudamos a todos,
devolvendo a confiança, em nós depositada, com o compromisso de cuidar, informar e promover o desenvolvimento social,
cognitivo e afetivo dos nossos estudantes.
A Nova Escola é uma instituição de ensino que preza pela qualidade do trabalho, oferecendo um atendimento personalizado
aos pais e estudantes que devem se sentir à vontade para conviver e estabelecer laços de amizade e respeito, mútuos.
A presença de todos vocês nessa casa é algo prazeroso e que dá sentido à nossa existência. Por esse motivo, sintam-se parte
de uma família que tem a educação como objetivo comum. Estamos juntos e temos a certeza de que construiremos a nossa
história com alicerces sólidos e muita satisfação.
A equipe da Nova Escola é bem grande. É composta por pessoas qualificadas e preparadas para atendê-lo da melhor maneira
possível.
A escola divide-se em três segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II) e eles têm
coordenadoras específicas. São elas:
Educação Infantil e 1os anos: Monica Casati
Ensino Fundamental I (2os e 3os anos): Cristiane Fernandes / (4os e 5os anos): Luciana Barreto
Ensino Fundamental II (6os aos 9os anos): Aline Fernandes
Também temos muitos professores, parceiros! A nossa linha de frente. Aos poucos, todos serão conhecidos e identificados
por vocês.
A princípio, vamos apresentar aquele (s) que estarão em sala de aula nas turmas do 6º ao 9º ANO:
THAMILES (LÍNGUA PORTUGUESA - 6ºs e 9ºs Anos)
CLODUALDO (CAU) (MATEMÁTICA – 6ºs Anos)
ADRIANA (MATEMÁTICA – 7° ao 9º Ano)
LUCIANA (GEOGRAFIA – 6º ao 9º Ano)
NALLYGIA: (HISTÓRIA e CRIA – 6° e 7° Ano)
NAIRA: HISTÓRIA e CRIA – 8° e 9° Ano)
ROBERTA: (LÍNGUA PORTUGUESA – 7º e 8º Ano)
BRUNO (INGLÊS – 6° ao 9° Ano)
ÉRICA: (ESPANHOL 6º ao 9º Ano / REDAÇÃO – 6º ao 9º Ano – substituição da Profª FABRÍCIA)
GEL: (EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ao 9º Ano)
ROBÉRIO: (ROBÓTICA – 6° ao 9° Ano)

A sala do 6º ano 2 Matutino está localizada no piso superior, e tem número B2.
Nos setores administrativo e de recepção você pode contar com:
Portaria: João e Sirlande (Sil) / Recepção: Aidil e Sueli / Secretaria: Karine / Financeiro: Jamilly
Para facilitar a nossa comunicação, temos canais importantes: e-mail e site www.novaescolaconquista.com.br. Por meio de
login e senha as famílias dos alunos do 4º ao 9º ano podem acessar boletim de notas, agenda e ocorrências diárias.
Outras informações importantes poderão ser obtidas, por todas as famílias da escola, no próprio site e através da leitura da
síntese do regimento da escola contido na Agenda do Aluno.
Estamos à disposição, sempre. Um forte abraço e sejam bem vindos.
Monica Carqueija Fernandes
Diretora

Com a certeza de que você fez a melhor escolha para a educação de seu/sua filho/a, damos as boas vindas e saudamos a todos,
devolvendo a confiança, em nós depositada, com o compromisso de cuidar, informar e promover o desenvolvimento social,
cognitivo e afetivo dos nossos estudantes.
A Nova Escola é uma instituição de ensino que preza pela qualidade do trabalho, oferecendo um atendimento personalizado
aos pais e estudantes que devem se sentir à vontade para conviver e estabelecer laços de amizade e respeito, mútuos.
A presença de todos vocês nessa casa é algo prazeroso e que dá sentido à nossa existência. Por esse motivo, sintam-se parte
de uma família que tem a educação como objetivo comum. Estamos juntos e temos a certeza de que construiremos a nossa
história com alicerces sólidos e muita satisfação.
A equipe da Nova Escola é bem grande. É composta por pessoas qualificadas e preparadas para atendê-lo da melhor maneira
possível.
A escola divide-se em três segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II) e eles têm
coordenadoras específicas. São elas:
Educação Infantil e 1os anos: Monica Casati
Ensino Fundamental I (2os e 3os anos): Cristiane Fernandes / (4os e 5os anos): Luciana Barreto
Ensino Fundamental II (6os aos 9os anos): Aline Fernandes
Também temos muitos professores, parceiros! A nossa linha de frente. Aos poucos, todos serão conhecidos e identificados
por vocês.
A princípio, vamos apresentar aquele (s) que estarão em sala de aula nas turmas do 6º ao 9º ANO:
THAMILES (LÍNGUA PORTUGUESA - 6ºs e 9ºs Anos)
CLODUALDO (CAU) (MATEMÁTICA – 6ºs Anos)
ADRIANA (MATEMÁTICA – 7° ao 9º Ano)
LUCIANA (GEOGRAFIA – 6º ao 9º Ano)
NALLYGIA: (HISTÓRIA e CRIA – 6° e 7° Ano)
NAIRA: HISTÓRIA e CRIA – 8° e 9° Ano)
ROBERTA: (LÍNGUA PORTUGUESA – 7º e 8º Ano)
BRUNO (INGLÊS – 6° ao 9° Ano)
ÉRICA: (ESPANHOL 6º ao 9º Ano / REDAÇÃO – 6º ao 9º Ano – substituição da Profª FABRÍCIA)
GEL: (EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ao 9º Ano)
ROBÉRIO: (ROBÓTICA – 6° ao 9° Ano)

A sala do 6º ano 3 Matutino está localizada no piso superior, e tem número B10.
Nos setores administrativo e de recepção você pode contar com:
Portaria: João e Sirlande (Sil) / Recepção: Aidil e Sueli / Secretaria: Karine / Financeiro: Jamilly
Para facilitar a nossa comunicação, temos canais importantes: e-mail e site www.novaescolaconquista.com.br. Por meio de
login e senha as famílias dos alunos do 4º ao 9º ano podem acessar boletim de notas, agenda e ocorrências diárias.
Outras informações importantes poderão ser obtidas, por todas as famílias da escola, no próprio site e através da leitura da
síntese do regimento da escola contido na Agenda do Aluno.
Estamos à disposição, sempre. Um forte abraço e sejam bem vindos.
Monica Carqueija Fernandes
Diretora

Com a certeza de que você fez a melhor escolha para a educação de seu/sua filho/a, damos as boas vindas e saudamos a todos,
devolvendo a confiança, em nós depositada, com o compromisso de cuidar, informar e promover o desenvolvimento social,
cognitivo e afetivo dos nossos estudantes.
A Nova Escola é uma instituição de ensino que preza pela qualidade do trabalho, oferecendo um atendimento personalizado
aos pais e estudantes que devem se sentir à vontade para conviver e estabelecer laços de amizade e respeito, mútuos.
A presença de todos vocês nessa casa é algo prazeroso e que dá sentido à nossa existência. Por esse motivo, sintam-se parte
de uma família que tem a educação como objetivo comum. Estamos juntos e temos a certeza de que construiremos a nossa
história com alicerces sólidos e muita satisfação.
A equipe da Nova Escola é bem grande. É composta por pessoas qualificadas e preparadas para atendê-lo da melhor maneira
possível.
A escola divide-se em três segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II) e eles têm
coordenadoras específicas. São elas:
Educação Infantil e 1os anos: Monica Casati
Ensino Fundamental I (2os e 3os anos): Cristiane Fernandes / (4os e 5os anos): Luciana Barreto
Ensino Fundamental II (6os aos 9os anos): Aline Fernandes
Também temos muitos professores, parceiros! A nossa linha de frente. Aos poucos, todos serão conhecidos e identificados
por vocês.
A princípio, vamos apresentar aquele (s) que estarão em sala de aula nas turmas do 6º ao 9º ANO:
THAMILES (LÍNGUA PORTUGUESA - 6ºs e 9ºs Anos)
CLODUALDO (CAU) (MATEMÁTICA – 6ºs Anos)
ADRIANA (MATEMÁTICA – 7° ao 9º Ano)
LUCIANA (GEOGRAFIA – 6º ao 9º Ano)
NALLYGIA: (HISTÓRIA e CRIA – 6° e 7° Ano)
NAIRA: HISTÓRIA e CRIA – 8° e 9° Ano)
ROBERTA: (LÍNGUA PORTUGUESA – 7º e 8º Ano)
BRUNO (INGLÊS – 6° ao 9° Ano)
ÉRICA: (ESPANHOL 6º ao 9º Ano / REDAÇÃO – 6º ao 9º Ano – substituição da Profª FABRÍCIA)
GEL: (EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ao 9º Ano)
ROBÉRIO: (ROBÓTICA – 6° ao 9° Ano)

A sala do 7º ano 1 Matutino está localizada no piso superior, e tem número B8.
Nos setores administrativo e de recepção você pode contar com:
Portaria: João e Sirlande (Sil) / Recepção: Aidil e Sueli / Secretaria: Karine / Financeiro: Jamilly
Para facilitar a nossa comunicação, temos canais importantes: e-mail e site www.novaescolaconquista.com.br. Por meio de
login e senha as famílias dos alunos do 4º ao 9º ano podem acessar boletim de notas, agenda e ocorrências diárias.
Outras informações importantes poderão ser obtidas, por todas as famílias da escola, no próprio site e através da leitura da
síntese do regimento da escola contido na Agenda do Aluno.
Estamos à disposição, sempre. Um forte abraço e sejam bem vindos.
Monica Carqueija Fernandes
Diretora

Com a certeza de que você fez a melhor escolha para a educação de seu/sua filho/a, damos as boas vindas e saudamos a todos,
devolvendo a confiança, em nós depositada, com o compromisso de cuidar, informar e promover o desenvolvimento social,
cognitivo e afetivo dos nossos estudantes.
A Nova Escola é uma instituição de ensino que preza pela qualidade do trabalho, oferecendo um atendimento personalizado
aos pais e estudantes que devem se sentir à vontade para conviver e estabelecer laços de amizade e respeito, mútuos.
A presença de todos vocês nessa casa é algo prazeroso e que dá sentido à nossa existência. Por esse motivo, sintam-se parte
de uma família que tem a educação como objetivo comum. Estamos juntos e temos a certeza de que construiremos a nossa
história com alicerces sólidos e muita satisfação.
A equipe da Nova Escola é bem grande. É composta por pessoas qualificadas e preparadas para atendê-lo da melhor maneira
possível.
A escola divide-se em três segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II) e eles têm
coordenadoras específicas. São elas:
Educação Infantil e 1os anos: Monica Casati
Ensino Fundamental I (2os e 3os anos): Cristiane Fernandes / (4os e 5os anos): Luciana Barreto
Ensino Fundamental II (6os aos 9os anos): Aline Fernandes
Também temos muitos professores, parceiros! A nossa linha de frente. Aos poucos, todos serão conhecidos e identificados
por vocês.
A princípio, vamos apresentar aquele (s) que estarão em sala de aula nas turmas do 6º ao 9º ANO:
THAMILES (LÍNGUA PORTUGUESA - 6ºs e 9ºs Anos)
CLODUALDO (CAU) (MATEMÁTICA – 6ºs Anos)
ADRIANA (MATEMÁTICA – 7° ao 9º Ano)
LUCIANA (GEOGRAFIA – 6º ao 9º Ano)
NALLYGIA: (HISTÓRIA e CRIA – 6° e 7° Ano)
NAIRA: HISTÓRIA e CRIA – 8° e 9° Ano)
ROBERTA: (LÍNGUA PORTUGUESA – 7º e 8º Ano)
BRUNO (INGLÊS – 6° ao 9° Ano)
ÉRICA: (ESPANHOL 6º ao 9º Ano / REDAÇÃO – 6º ao 9º Ano – substituição da Profª FABRÍCIA)
GEL: (EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ao 9º Ano)
ROBÉRIO: (ROBÓTICA – 6° ao 9° Ano)

A sala do 7º ano 2 Matutino está localizada no piso superior, e tem número B9.
Nos setores administrativo e de recepção você pode contar com:
Portaria: João e Sirlande (Sil) / Recepção: Aidil e Sueli / Secretaria: Karine / Financeiro: Jamilly
Para facilitar a nossa comunicação, temos canais importantes: e-mail e site www.novaescolaconquista.com.br. Por meio de
login e senha as famílias dos alunos do 4º ao 9º ano podem acessar boletim de notas, agenda e ocorrências diárias.
Outras informações importantes poderão ser obtidas, por todas as famílias da escola, no próprio site e através da leitura da
síntese do regimento da escola contido na Agenda do Aluno.
Estamos à disposição, sempre. Um forte abraço e sejam bem vindos.
Monica Carqueija Fernandes
Diretora

Com a certeza de que você fez a melhor escolha para a educação de seu/sua filho/a, damos as boas vindas e saudamos a todos,
devolvendo a confiança, em nós depositada, com o compromisso de cuidar, informar e promover o desenvolvimento social,
cognitivo e afetivo dos nossos estudantes.
A Nova Escola é uma instituição de ensino que preza pela qualidade do trabalho, oferecendo um atendimento personalizado
aos pais e estudantes que devem se sentir à vontade para conviver e estabelecer laços de amizade e respeito, mútuos.
A presença de todos vocês nessa casa é algo prazeroso e que dá sentido à nossa existência. Por esse motivo, sintam-se parte
de uma família que tem a educação como objetivo comum. Estamos juntos e temos a certeza de que construiremos a nossa
história com alicerces sólidos e muita satisfação.
A equipe da Nova Escola é bem grande. É composta por pessoas qualificadas e preparadas para atendê-lo da melhor maneira
possível.
A escola divide-se em três segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II) e eles têm
coordenadoras específicas. São elas:
Educação Infantil e 1os anos: Monica Casati
Ensino Fundamental I (2os e 3os anos): Cristiane Fernandes / (4os e 5os anos): Luciana Barreto
Ensino Fundamental II (6os aos 9os anos): Aline Fernandes
Também temos muitos professores, parceiros! A nossa linha de frente. Aos poucos, todos serão conhecidos e identificados
por vocês.
A princípio, vamos apresentar aquele (s) que estarão em sala de aula nas turmas do 6º ao 9º ANO:
THAMILES (LÍNGUA PORTUGUESA - 6ºs e 9ºs Anos)
CLODUALDO (CAU) (MATEMÁTICA – 6ºs Anos)
ADRIANA (MATEMÁTICA – 7° ao 9º Ano)
LUCIANA (GEOGRAFIA – 6º ao 9º Ano)
NALLYGIA: (HISTÓRIA e CRIA – 6° e 7° Ano)
NAIRA: HISTÓRIA e CRIA – 8° e 9° Ano)
ROBERTA: (LÍNGUA PORTUGUESA – 7º e 8º Ano)
BRUNO (INGLÊS – 6° ao 9° Ano)
ÉRICA: (ESPANHOL 6º ao 9º Ano / REDAÇÃO – 6º ao 9º Ano – substituição da Profª FABRÍCIA)
GEL: (EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ao 9º Ano)
ROBÉRIO: (ROBÓTICA – 6° ao 9° Ano)

A sala do 8º ano Matutino está localizada no piso superior, e tem número B12.
Nos setores administrativo e de recepção você pode contar com:
Portaria: João e Sirlande (Sil) / Recepção: Aidil e Sueli / Secretaria: Karine / Financeiro: Jamilly
Para facilitar a nossa comunicação, temos canais importantes: e-mail e site www.novaescolaconquista.com.br. Por meio de
login e senha as famílias dos alunos do 4º ao 9º ano podem acessar boletim de notas, agenda e ocorrências diárias.
Outras informações importantes poderão ser obtidas, por todas as famílias da escola, no próprio site e através da leitura da
síntese do regimento da escola contido na Agenda do Aluno.
Estamos à disposição, sempre. Um forte abraço e sejam bem vindos.
Monica Carqueija Fernandes
Diretora

Com a certeza de que você fez a melhor escolha para a educação de seu/sua filho/a, damos as boas vindas e saudamos a todos,
devolvendo a confiança, em nós depositada, com o compromisso de cuidar, informar e promover o desenvolvimento social,
cognitivo e afetivo dos nossos estudantes.
A Nova Escola é uma instituição de ensino que preza pela qualidade do trabalho, oferecendo um atendimento personalizado
aos pais e estudantes que devem se sentir à vontade para conviver e estabelecer laços de amizade e respeito, mútuos.
A presença de todos vocês nessa casa é algo prazeroso e que dá sentido à nossa existência. Por esse motivo, sintam-se parte
de uma família que tem a educação como objetivo comum. Estamos juntos e temos a certeza de que construiremos a nossa
história com alicerces sólidos e muita satisfação.
A equipe da Nova Escola é bem grande. É composta por pessoas qualificadas e preparadas para atendê-lo da melhor maneira
possível.
A escola divide-se em três segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II) e eles têm
coordenadoras específicas. São elas:
Educação Infantil e 1os anos: Monica Casati
Ensino Fundamental I (2os e 3os anos): Cristiane Fernandes / (4os e 5os anos): Luciana Barreto
Ensino Fundamental II (6os aos 9os anos): Aline Fernandes
Também temos muitos professores, parceiros! A nossa linha de frente. Aos poucos, todos serão conhecidos e identificados
por vocês.
A princípio, vamos apresentar aquele (s) que estarão em sala de aula nas turmas do 6º ao 9º ANO:
THAMILES (LÍNGUA PORTUGUESA - 6ºs e 9ºs Anos)
CLODUALDO (CAU) (MATEMÁTICA – 6ºs Anos)
ADRIANA (MATEMÁTICA – 7° ao 9º Ano)
LUCIANA (GEOGRAFIA – 6º ao 9º Ano)
NALLYGIA: (HISTÓRIA e CRIA – 6° e 7° Ano)
NAIRA: HISTÓRIA e CRIA – 8° e 9° Ano)
ROBERTA: (LÍNGUA PORTUGUESA – 7º e 8º Ano)
BRUNO (INGLÊS – 6° ao 9° Ano)
ÉRICA: (ESPANHOL 6º ao 9º Ano / REDAÇÃO – 6º ao 9º Ano – substituição da Profª FABRÍCIA)
GEL: (EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ao 9º Ano)
ROBÉRIO: (ROBÓTICA – 6° ao 9° Ano)

A sala do 9º ano Matutino está localizada no piso superior, e tem número B11.
Nos setores administrativo e de recepção você pode contar com:
Portaria: João e Sirlande (Sil) / Recepção: Aidil e Sueli / Secretaria: Karine / Financeiro: Jamilly
Para facilitar a nossa comunicação, temos canais importantes: e-mail e site www.novaescolaconquista.com.br. Por meio de
login e senha as famílias dos alunos do 4º ao 9º ano podem acessar boletim de notas, agenda e ocorrências diárias.
Outras informações importantes poderão ser obtidas, por todas as famílias da escola, no próprio site e através da leitura da
síntese do regimento da escola contido na Agenda do Aluno.
Estamos à disposição, sempre. Um forte abraço e sejam bem vindos.
Monica Carqueija Fernandes
Diretora

