
 
 

 

 Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade 

Instituto São José 

                              “Educar-se para servir”  

                Informativo 2º bimestre/2018 

 “Na convivência, o tempo não importa. Se for um minuto, uma hora, uma vida. O que importa é o que 

ficou deste minuto, desta hora, desta vida... Lembra que o que importa é tudo que semeares colherá. Por isso, 

marca a tua passagem, deixa algo de ti ... do teu minuto, da tua hora, do teu dia, da tua vida”.                                                                                                                                

Mario Quintana 

Senhores responsáveis,  

Segue Informativo com as programações propostas para o 2º bimestre. 

Abril 

Dia 16: segunda-feira - Início do 2º bimestre. 

Dia 19: quinta-feira – Reunião - entrega dos resultados referentes ao 1º bimestre com atendimento aos 

pais. 

Dia 21: sábado - Feriado – Aniversário de Brasília 

Dias 25, 26 e 27 – Exposição sobre a Água em parceria com o SESC. 

Dia 30: segunda-feira – Recesso escolar. 

Maio 

Dia 1º: terça-feira - Dia do Trabalho (feriado). 

Dia 10: quinta-feira - Apresentação dos alunos (6
ºs
 aos 9

ºs
 anos) em homenagem ao Dia das Mães, das 

19h30 às 20h30, no Auditório da escola. 

Dia 15: terça-feira - Teste interdisciplinar de Exatas. 

Dia 17: quinta-feira - Teste interdisciplinar de Humanas. 

Dia 13:  domingo -  Dia das Mães 

Dia 31: quinta-feira - Corpus Christi 

Junho 

Dia 1º: sexta-feira - Recesso escolar 

Dia 8: sexta-feira - Recesso escolar 

Dia 9: Sábado letivo - Festa junina (apresentação dos alunos) 

Período de 15 a 21 de junho – Avaliações bimestrais. 

Dia 22: sexta-feira – Não haverá aula para o turno matutino, devido aos Jogos da Copa. No turno 

vespertino, período de aula normal.  

Dia 27: quarta-feira – Não haverá aula para o turno vespertino, devido aos Jogos da Copa. No turno 

matutino, período de aula normal.  

 Julho 

Dia 3: terça-feira - Conselho de classe. 

Dia 06: sexta-feira – Reunião - Entrega dos Resultados referentes ao 2º bimestre com Atendimento aos 

pais. (entrega dos Conteúdos e Trabalhos de Recuperação semestral). 



 
 

De 09 a 20: Período de Recesso escolar. 

Dias 23 e 24: segunda e terça-feira - Plantão dos professores para atendimento aos alunos de 

Recuperação. (Os professores ficarão a disposição, para o esclarecimento de dúvidas relacionadas aos 

Trabalhos de Recuperação).  

Dia 25: quarta-feira - Inicio às aulas - 3º bimestre. 

Agosto 

Dia: 1º, 02 e 03 - Avaliações de Recuperação do 1º semestre, no contraturno. 

Observações importantes: 

 

 Pontualidade: Os alunos deverão entrar em sala de aula às 7h30, turno matutino e às 13h30, tuno vespertino, 

em caso de atrasos, os responsáveis deverão justificar na portaria, junto aos seguranças. 

 Uso de uniforme: Reiteramos o uso completo do uniforme, incluindo o tênis de cor PRETA. Em casos 

específicos, a justificativa deverá ser feita na agenda escolar e apresentada na portaria principal, no momento de 

entrada do aluno. 

 Entrega de materiais: Solicitamos atenção maior quanto à organização dos materiais de uso individual do 

aluno, a fim de evitar interrupções durante as aulas. Para maiores esclarecimentos entrar em contato com a 

coordenação. 

 Uso de aparelho eletrônico – O uso do celular em sala de aula ocasiona dispersão e inquietação nos alunos, 

portanto, os celulares que se encontrarem sobre as mesas ou carteiras dos alunos, serão recolhidos. Informamos que 

não temos nenhuma responsabilidade com eventuais perdas e danos de aparelhos eletrônicos. 

 Os alunos do Instituto São José possuem um Seguro acidente com cobertura 24 horas e poderá ser acionado 

quando necessário: 0800 7705013.  

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.                                                                                                                        

Calendário - Teste interdisciplinar 

Datas  Componente curricular 

15/05 – terça-feira Teste de Exatas Matemática e Ciências. 

17/05 – quinta-feira Teste e Humanas Português, História e Geografia. 

 

Avaliação bimestral – Turno matutino – 2º bimestre 

 

Datas Componente curricular 

Dia 15/06 – sexta-feira Espanhol e Ciências 

Dia: 18/06 - Segunda-feira Matemática 

Dia: 19/06 - Terça-feira Geografia e Arte  

Dia: 20/06 - Quarta-feira História e Inglês 

Dia: 21/06 - Quinta-feira Educação-física e Português 

 

Avaliação bimestral – Turno vespertino – 2º bimestre 

 

Datas Componente curricular 

Dia 15/06 – sexta-feira Matemática 

Dia: 18/06 - Segunda-feira Arte e História 

Dia: 19/06 - Terça-feira Geografia e Espanhol 

Dia: 20/06 - Quarta-feira Inglês e Ciências 

Dia: 21/06 - Quinta-feira Educação-física e Português 

Atenciosamente,                                                                                                                                                 

Direção e coordenação pedagógica. 


