Então... Acabou!

Olá pequeninos!

Terminamos mais um ano! Que bom, não?

Ano que vem alguns de vocês estarão do segundo ano e, espero, com um pouco mais de
senso de responsabilidade e desejo de tocar adiante um projeto de vida que não se contente
com a mesmice e a pequenez próprias da preguiça e da falta de sonhos.

Outros, que saem com o certificado do Ensino Médio, vão encarar aquela realidade de que
tanto nos ouviram falar nos últimos três anos. Agora é com vocês. ;)

Seja lá qual for o caminho, sigam firmes e lembrem-se que nas encruzilhadas da vida a
escolha só cabe à vocês. Causa e consequência: isso sempre funciona.

Desejo à todos um ótimo fim de ano, boas festas e um ano novo cheio de novidades,
felicidades e, por que não, algumas saudades?
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Todas as notas de vocês estão fechadas e lançadas nas planilhas de controle aqui no site, na
área de alunos. A galerinha dos terceiros A e B podem continuar acessando a área de cursos
online (
LMS Moodle
) e verificar lá quais foram os badges que receberam, a correção das provas e o registro de
todas as atividades e notas correspondentes. A turminha do terceiro C pode ver os vídeos
produzidos por vocês na minha playlist de "
Tópicos de Física Moderna
" no Youtube.

Os aluno Eduardo Hamada Eiras e Keller Matheus Ribeiro foram os felizes ganhadores do "JC'
s Awards 2014
" por terem produzido o melhor vídeo (nota 10 em todos os quesitos avaliados) com valor de
prova para o 3C. Parabéns aos meninos e boa diversão no cinema (Sim! Eles faturaram as
entradas para o cineminha!).

Por fim, se ainda quiserem fazer algo legal nesse Natal, lembrem-se que existem muitas
crianças como essa da foto e que elas gostariam muito, muito mesmo de ganhar um
presentinho de Papai Noel. Seja o Papai Noel de alguma delas!

Bye bye, dudes.
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