
 
 

 
 

“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 – 2019  

Janeiro  

28 de janeiro – Início do Ano letivo. 

Fevereiro 

17 de fevereiro – Término do horário de verão. 

18 de fevereiro - Reunião de pais e coordenação - Terça-feira - (6
os

 anos). 

22 de fevereiro – Teste interdisciplinar de Exatas (6
os

 aos 9
os

 anos). 

25 de fevereiro - Teste interdisciplinar de Humanas (6
os

 aos 9
os

 anos). 

Março 

1º de março – Teste de Espanhol (6º ao 9º ano). 

04 de março – Recesso escolar. 

05 de março – Carnaval. 

06 de março – Início da Quaresma (Quarta-feira de cinzas). 

07 de março – Momento cívico. 

 Campanha da Fraternidade 2019: “Fraternidade e políticas públicas” - Lema: “Serás libertado pelo 

direito e pela justiça” (Is 1, 27) 

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

padroeiro da escola).  

27 de março – Avaliação bimestral de Geografia e Inglês 

28 de março – Avaliação bimestral de Português e Educação física. 

29 de março – Avaliação bimestral de (Arte e ciências – Matutino) e (Arte e espanhol – Vespertino). 

Abril 

1º de abril – Avaliação bimestral de (História e espanhol – Matutino) e (História e inglês – Vespertino). 

02 de abril – Avaliação bimestral de Matemática. 

11 de abril – Conselho de classe. 

16 de abril - Reunião de Pais e Professores – Entega dos resultados obtidos no – 1º bimestre 

17 de abril – Encerramento do 1º Bimestre. 



 
 

18 de abril – Recesso escolar 

19 de abril – Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo. 

21 de abril – Páscoa. 

22 de abril – Descobrimento do Brasil. 

22 de abril – Início do 2º bimestre. 

 

Vem aí... 2º bimestre! 

Maio 

1º de maio – Dia do trabalho 

07 de maio – Teste de Exatas 

09 de maio – Teste de Humanas 

12 de maio – Dia as Mães 

Junho 

7 de junho – festa junina 

Período de 13 a 19 de junho – Avaliações bimestrais. 

20 de junho – Corpus Christi. 

21 de junho – Recesso escolar 

27 de junho – Conselho de classe do 2º bimestre. 

Julho 

Reunião de Pais e Professores – Entrega dos resultados obtidos no – 2º 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 11 de março, 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 

 


