
 
 

 

Comunicado de encerramento - 1º semestre 2019 

Ensino fundamental II 

                  Senhores responsáveis, 

             Estamos concluindo as atividades pedagógicas do 1º semestre de 2019na certeza de 

termos contribuído de forma positiva no processo de aprendizagem e formação dos alunos. Agradecemos a 

confiança depositada em nosso trabalho e contamos com a parceria dos familiares no 2º semestre. Segue 

abaixo programação até o dia 22 de julho, início do 3º bimestre. 

DIAS P R O G R A M A Ç Ã O 

Período de 11/06 a 17/06  Avaliações do 2º bimestre.    

20/06 – Quinta-feira  Feriado – Corpus Christi. 

21/06 – Sexta-feira  Recesso escolar. 

24, 25 e 26/06   Aula normal para os alunos dos turnos matutino e  vespertino. 

27/06 – Quinta-feira  Conselho de classe do 2º bimestre – Não haverá aula. 

28/06 – Sexta-feira  Aula normal para os turnos matutino e  vespertino. 

1º/07 – Segunda-feira  Campeonato interclasse: 

6
os

 e 7
os

 anos – Professores: Ricardo e Bruna. 

8
os

 e 9
os

 anos – Professor Claudio Artur 

Observação: Os alunos do turno vespertino que participarão dos jogos deverão 

comparecer no turno matutino, com horário de entrada às 7h30 min e saída somente às 

12h, uniformizados. 

Não será permitida a entrada e saída de alunos fora horário estabelecido. 

02/07 – Terça-feira  Campeonato interclasse para os alunos dos 6
os

 e 7
os

 anos, no turno 

matutino.   

Observação: Os alunos do turno vespertino que participarão dos jogos deverão 

comparecer no turno matutino, com horário de entrada às 7h30 min e saída somente às 

12h. 
Não será permitida a entrada e saída de alunos fora horário estabelecido. 

 Aula normal para os alunos dos 8
os

 e 9
os

 anos. 

03/07 – Quarta-feira  Campeonato interclasse para os alunos dos 8
os

 e 9
os

 anos, no turno 

matutino.   

Observação: Os alunos do turno vespertino que participarão dos jogos deverão 

comparecer no turno matutino, com horário de entrada às 7h30 min e saída somente às 

12h. Não será permitida a entrada e saída de alunos fora horário estabelecido. 

 Aula normal para os alunos dos 6
os

 e 7
os

 anos. 

04/07 – Quinta-feira  Aula normal para os alunos do ensino fundamental II. 

05/07 – Sexta-feira  Entrega de notas aos responsáveis referentes ao 2º bimestre/2019.  

 Plantão dos Professores no turno matutino das 8h às 11h. 

 Entrega dos Conteúdos e  Trabalhos de Recuperação. 



 
 

Período de 08 a 19/07  Período de Recesso escolar. 

22/07 – Segunda-feira  Início do 3º bimestre. 

Período de 05/08 a 09/08  Aplicação das provas de Recuperação, no horário contraturno. 

(Para os alunos que não atingiram o mínimo de 30 pontos no 1º semestre) 

 Entrega dos Trabalhos de Recuperação referentes ao 1º semestre/2019. 
 

 

 

“O conhecimento nunca está terminado. É uma teia que vamos tecendo a partir da superação dos limites.” 

Padre Fábio de Melo 

 

Atenciosamente,                                                                                                                                                                    

Direção e coordenação 

 


