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ESPAÇO DA DIREÇÃO
✓ Agradecimento
Agradecemos à comissão organizadora
da festa, a todos os pais, professores,
alunos e funcionários, que participaram e
trabalharam para o “sucesso” da nossa
Festa Junina.
Mais uma vez ficou provado que, quando
trabalhamos juntos para atingir uma meta,
alcançamos nosso objetivo.
Parabenizamos os alunos da turma do 4º
ano (Profª Raquel), vencedores da “Gincana de Prendas”, e a todas as turmas do
turno da tarde, que participaram com tanto
empenho da gincana.
Os alunos do 4º ano escolheram como
prêmio, pizza com suco.
Todos os alunos do turno da tarde serão
premiados, na última semana de aula,
com uma sessão de cinema com pipoca.

Boletim 2º Bimestre – 6º ao 9º
ano e Ensino Médio

Nosso projeto continua com o objetivo de
sensibilizar e estimular a consciência e a
real mudança de atitude frente ao meio
ambiente do qual cada um de nós somos
parte.
Aproveitamos para informar o telefone da
coleta seletiva para que, em suas casas,
vocês possam, junto com as crianças,
efetivar ainda mais nosso projeto, fazendo
parte das residências inscritas para o
recolhimento semanal de lixo reciclável.
Tel. Econit (3716-9650) – Ligar para fazer
o cadastro.
▪ Prazer de Ler e Viagem do livro
Os nossos projetos de leitura já estão em
andamento.

✓ Reunião de Pais
Ed. Inf. e Ens. Fund I - (1º ao 5º ano)
11/07 - (4ª feira) às 17 horas.

Pauta: Entrega de resultado, relatórios e
portfólios.
Contamos com a presença de todos.

Comunicamos aos senhores responsáveis
e aos alunos, que os boletins do 2º bimestre estarão à disposição no sistema online
ou na secretaria da escola a partir do dia
13/07.

✓ Jogos do Brasil na Copa de

2018
Brasil no 1º grupo
02/07/18 (2ª feira) às 11 horas (não haverá aula no turno da manhã, inclusive para
o integral)
Obs.: neste dia a entrada do turno da
tarde será às 14 horas.
06/07/18 (6ª feira) às 15 horas (não haverá aula no turno da tarde)
10/07/18 (3ª feira) às 15 horas (não haverá aula no turno da tarde)

✓ Dias Livres para os alunos
De 16 a 27/07
✓ Horário de funcionamento da
secretaria de 16 a 27/07
Das 8 às 17 horas

Com afeto!
Equipe Pedagógica - Educa-

✓ ENSINO MÉDIO
▪ Aulas de Revisão de Conteúdo :
03 a 06/07
▪ Calendário de Provas – Ensino
Médio
Turma: 1001
09/07 (2ª feira) – Lit/Port/Red/Biologia I
10/07 (3ª feira) – Química/L. Estrangeira
11/07 (4ª feira) – Sociologia/Filosofia/Biol.
II/Hist. do Brasil
12/07 (5ª feira) – Mat/Física I/Hist. Geral
13/07 (6ª feira) – Geog/Física II/Ed. Física

Turma: 2001
09/07 (2ª feira) –Literatura/Port/Filo/Sociologia
10/07 (3ª feira) – Química/L. Estrangeira
11/07 (4ª feira) – Biolog I/Hist. Brasil/Ed. Física
12/07 (5ª feira) – Mat/Física II/Hist. Geral/Red.
13/07 (6ª feira) – Geog/Fís. I/Biolog. II

Turma: 3001
09/07 (2ª feira) – Port/Redação/Biologia
10/07 (3ª feira) – Língua Estrangeira/Literatura
11/07 (4ª feira) – Quim/Filo/Socio/Ed. Física
12/07 (5ª feira) – Mat/Fis. II/Hist. Geral
13/07 (6ª feira) – Geografia/Fis. I/Hist. do Brasil

ção Infantil e Fundamental I

✓ Ensino Fund. II (6º ao 9º ano)
Aulas de Revisão de Conteúdos: 03/07 a 06/07
▪

Observação:
Não teremos aulas nesta semana. Somente provas.
O aluno virá à escola, somente no horário
da prova de recuperação

▪ Período de Provas de Recuperação Bimestral: 10/07 a 14/07
Turma: 601
09/07 (2ª feira) – Matemática/Inglês
10/07 (3ª feira) – Geografia/Ciências
11/07 (4ª feira) – Port/Filosofia/Artes
12/07 (5ª feira) – História/Ed. Física

Turma: 701
09/07 (2ª feira) – Inglês/Filosofia
10/07 (3ª feira) – Geografia/Ciências
11/07 (4ª feira) – Port/História/Artes
12/07 (5ª feira) – Matemática/Ed. Física

Turma: 801

✓ Retorno letivo – 30/07
ESPAÇO DA COORDENAÇÃO
✓ Educação Infantil e Fund. I
(1º ao 5º ano)
Projetos:
▪ Saber cuidar: o meio ambiente somos nós

09/07 (2ª feira) – Geografia/Filosofia
10/07 (3ª feira) – Português/Inglês
11/07 (4ª feira) – História/Ciências/Artes
12/07 (5ª feira) – Matemática/Ed. Física

Turma: 901
09/07 (2ª feira) – Geografia/Ciências
10/07 (3ª feira) – Matemática/Inglês
11/07 (4ª feira) – Filosofia/História/Artes
12/07 (5ª feira) – Português/Ed. Física

BOAS FÉRIAS!
Um abraço,
Elaine Boechat

