
 
 

 

 Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade 

Instituto São José 

                              “Educar-se para servir”  
 

 “Acorde para viver o melhor da sua vida hoje, acorde para ser feliz agora, acorde para realizar  

as suas metas mais importantes e as menos importantes, também – afinal elas são suas!”  

Seja muito bem-vindo a mais uma jornada rumo ao conhecimento! 

1º Informativo – 2018 
Janeiro  

24 de janeiro – Início do Ano letivo. 

Fevereiro 

12 de fevereiro – Recesso escolar. 

13 de fevereiro – Carnaval. 

14 de fevereiro – Início da Quaresma (Quarta-feira de cinzas). 

19 de fevereiro – Momento cívico – Tema a Campanha da Fraternidade 2018: Fraternidade e superação da 

violência, tendo como lema Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8). 

20 de fevereiro – Início das aulas de Robótica, no horário regular de aula. 

20 de fevereiro – Reunião de pais e coordenação – normas da escola. (6
os

 anos). 

Março 

02 de março – Teste interdisciplinar de Exatas (6
os

 aos 9
os

 anos). 

05 de março – Teste interdisciplinar de Humanas (6
os

 aos 9
os

 anos). 

8 de março - Dia Internacional da Mulher. 

19 de março – Dia de São José - Momento Cívico (em comemoração ao Dia de São José- Santo padroeiro 

da escola) 

29 de março - Recesso escolar. 

30 de março – Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo. 

Abril 

1º de abril – Páscoa. 

04 a 10 de abril – Semana das Avaliações bimestrais. 

13 de abril – Encerramento do 1º Bimestre. 

19 de abril - Reunião de Pais e Mestres – 1º bimestre 

Observações: 

Atestado médico – As práticas esportivas serão realizadas somente mediante apresentação do Atestado de 

aptidão física, que foi solicitado no ato da matrícula. Desta forma, o aluno que estiver sem o atestado ficará 

afastado das aulas práticas.  Último prazo para entrega: Dia 19 de fevereiro, segunda-feira. 

Faltas justificadas – O aluno que apresentar problema de saúde nos dias de provas deverá procurar o 

serviço de Orientação, com atestado médico e solicitar o requerimento da prova de 2ª chamada, no prazo de 

72 horas. (Custo por avaliação R$25,00 vinte e cinco reais). 

Provas de 2ª chamada – Caso haja necessidade de fazer prova de 2ª chamada, o aluno deverá ficar atento 

ao requerimento e dias das avaliações. Não haverá avaliação de 3ª chamada. ( O aluno que perder a 

avaliação de 2ª chamada ficará sem a nota correspondente). 

Atenciosamente, 

Diretora Madre Ana Fernandes 

Nathalie Marques - Coordenadora pedagógica 


