
      Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade 
Instituto São José 

“Educar-se para servir”  
 

             

                           “Deveis revestir-vos da caridade e mansidão de Jesus Cristo, para tirardes risonhos frutos do 

ensino às crianças e jovens”. 
                                                                                                                               Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro. 

 

                                                   2º Informativo – 2º Bimestre – Ensino Médio. 

Abril 
 

16 - segunda-feira: Início do bimestre. 

     24 - terça-feira: Entrega de boletins e atendimento aos pais das 19 às 21 horas.  

26 - quinta-feira: Reunião com os  pais dos  alunos  das 3ª
s
 séries, ás 19h30min, com  o  representante  da 

Empresa “Ouro Brasil”  para tratar de assuntos referentes à viagem de formatura. 

26 - quinta-feira: Reunião com os pais dos alunos das 2ª
s
  séries,  ás 19h30min,  para tratar de assuntos 

sobre a saída de estudo nas “Cidades Históricas em Minas Gerais”. 

     30 -  segunda-feira: Recesso escolar. 
 

Maio 
 

01 - terça-feira: Dia do Trabalho – Feriado. 

02 - quarta-feira:  Encerramento do Projeto Via-Sacra: Oração e Confraternização. 

13 - domingo: Dia das Mães   

17 a 22:  Período de Testes por Áreas de Conhecimento. 

     31 - quinta-feira:  Feriado de Corpus Christi.  
 

Junho 
 

01 - sexta-feira: Recesso escolar. 

08 - sexta-feira: Organização da festa Junina. (atividades específicas internas para professores) 

09 - sábado: Festa Junina. (todos os segmentos) 

18 a 21: Período de Provas bimestrais.  

23 - sábado: Simulado  
  

Julho 
 

         03 - terça -feira: Saída de estudo para os alunos das 3ª séries (Chapada Imperial) 

06 -  sexta-feira: Entrega dos resultados do 1º semestre e previsão de Recuperação semestral. 

09 a 20:  Recesso escolar   

23 e 24:  Plantão de Recuperação Semestral. (horários normais dos professores na escola) 

25 - quarta-feira: Retorno as aulas e início do 3º bimestre. 
 

Agosto: 
 

1º a 03:  Previsão das provas de recuperação ( serão aplicadas no turno vespertino)  
 

Lembretes importantes: 

 Reafirmamos o horário de início das aulas: às 7 horas. Sejam pontuais! Os eventuais atrasos deverão ser 

justificados, pelos responsáveis, na portaria.  

 Os alunos serão liberados, nos dias das provas, a partir das 12h20 minutos, conforme o  seu término. 

 Nos dias  das provas os alunos deverão trazer somente: estojo com lápis, borracha, calculadora 

(quando necessário), lanche e sem esquecer a garrafinha com água. Não será permitido portar 

celular nas salas de provas. 

                                                                                                                                           A direção 


