Brasília - DF, 13 de junho de 2018.
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,

Estamos no mês junino, momento que antecede a finalização do semestre letivo.
Informamos/lembramos abaixo as atividades que estão previstas e aproveitamos para comunicar que,
em função dessas e de outras demandas, cancelaremos o 1º Aulão Interdisciplinar previsto para o EM no dia 15,
período vespertino. Em substituição, faremos, no dia 28 de setembro, um Aulão com um novo formato. Aguardem
informações detalhadas.
18/6 (antecipação do dia 22/6) – 10h – 12h30 – (9º ano). Avaliações bimestrais de Inglês e Matemática.
18/6 – Avaliações do Ensino Médio (Gramática – Geografia – Sociologia) – 7h10 – 10h.
14/6 – Ensaio da quadrilha junina durante o intervalo de recreio. Os alunos deverão estar uniformizados.
22/6 – 9h – 11h – Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Alunos, professores e funcionários poderão estar com a
camisa alusiva ao evento. Nos horários que antecedem e depois do jogo, haverá aula.
19/6 – Sallés Debate Atualidades. Tema: Fake News. Atividade Interdisciplinar com a participação dos
professores: Veronica Nogueira (Redação), Valéria Guedes (Gramática), Décio Couto (Geografia) e a convidada
especial Dad Squarisi – jornalista do Jornal Correio Brasiliense.
28/6 – Sallés Debate Obras do PAS com o estudo interdisciplinar dos seguintes documentários:
1ª série – (das 7h15 às 8h20) “O perigo da história única” – com a participação dos professores: Rafael Borges
(História), Mariana Mourão (Sociologia) e Vinícius Saldanha (Filosofia).
2ª série – (das 8h30 às 9h40) “Invasores ou excluídos” – com a participação dos professores: Rafael Borges
(História), Mariana Mourão (Sociologia) e Vinícius Saldanha (Filosofia).
3ª série – (das 10h às 12h30) “Estamira” – com a participação dos professores Mariana Mourão (Sociologia),
Vinícius Saldanha (Filosofia) e Carla Medeiros (Química).
29/6 – de 9h40 a 12h30 – Momento Junino – 9ºAno e Ensino Médio. Brincadeiras, comidas típicas e dança. Os
alunos poderão estar caracterizados ou com o uniforme COMPLETO.
30/6 – IV GINCAS – da Educação Infantil ao Ensino Médio.
2 a 6 de julho – período de orientação para o trabalho científico da FeCC (Feira Científico-cultural).
Desde já agradecemos a parceria e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Valéria Marinho
Coordenadora Pedagógica

