Brasília – DF, 04 de junho de 2018.
Circular DIR. 05/2018
Assunto: Encerramento do semestre letivo
Prezadas Famílias,
Estamos nos aproximando do final do 1º semestre letivo e aproveitamos para agradecer aos
pais pela confiança depositada em nosso trabalho educacional. Estamos cientes de que os objetivos
propostos neste semestre foram alcançados, objetivos esses que foram de desenvolver integralmente
em nossos alunos os aspectos cognitivos e formativos, bem como os valores fundamentais e
necessários para que nossas crianças e adolescentes possam ter uma vivência plena em sociedade.
Continuamos contando com a colaboração dos senhores, pois sabemos que somente com a
parceria da família podemos conseguir resultados positivos.
Orientando os procedimentos relativos à finalização deste primeiro semestre, solicitamos sua
atenção ao que segue:
DATA

ATIVIDADE

07/06

Momento Cultural Junino – Fundamental II -6º ao 8º ano 10h00 às 12h e das 16h00 às 18h

08/06
09/06

Simulado 8º ano.
Simulado 9º ano e Ensino Médio.

14/06
18/06

Abertura da “Copinha Infantil” – Educação Infantil - Informações serão enviadas
posteriormente.
Momento Cultural Junino – Fundamental I – 1º ao 5º ano.

18 a 26

Semana de provas bimestrais 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.

18 a 20

Jogos da “Copinha Infantil” – Educação Infantil.

25/06

Momento Cultural Junino – Infantil – Informações serão enviadas posteriormente.

19 a 26

Semana de provas bimestrais do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

28 e 29

Provas de segunda chamada.

29/06

Momento Cultural Junino – Fundamental II (9º ano) e Ensino Médio – Das 10h às 12h30.

30/06

GINCANA ESPORTIVA E CULTURAL - Educação Infantil ao Ensino Médio – 07h30 às 11h30.

02 a 06/07

Inscrição da recuperação semestral - opcional – na tesouraria do Colégio. Não será aceita
inscrição após essa data.
Recesso Escolar para alunos.

09 a 24/07
25/07
30/07 a
03/08
OBS:

Retorno às aulas.
Recuperação semestral Opcional – As provas acontecerão no contraturno.

- Plantão/reunião de atendimento aos pais do Infantil ao Médio (comunicado será enviado
posteriormente).
- Esclarecemos que, em princípio, nos dias de jogos do Brasil, as aulas não serão suspensas.
(Nos dias de jogos da seleção brasileira, os alunos poderão vir vestidos com a camiseta do
Brasil ou nas cores da bandeira, o short ou a calça, entretanto, deverão ser do uniforme).
Desejamos, desde já, bom recesso a todos e um retorno repleto de empenho e dedicação.
Atenciosamente,

Irmã Iracema Paes
Diretora Geral

Maria Anisail Alves
Diretora Pedagógica

