
 
 

 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

19 DE JULHO DE 2019 

RECESSO DE INVERNO 
 

Comunicamos que o recesso escolar inicia dia 20/07 e 
segue até 04/08. 
As aulas iniciam novamente dia 05/08. 
Neste período, a escola estará aberta nos seguintes 
horários. 
MANHÃ: 8h às 11h30min 
TARDE: 13h às 18h 
Atendimento na recepção, secretaria e tesouraria.  

 

CAMPANHA DA IGREJA DO RELÓGIO 
 

A Igreja do Relógio, da Comunidade Redentor, precisa 
da ajuda para uma super manutenção na sua estrutura 
geral – telhado, janelas, fiação elétrica, enfim. Ela é um 
patrimônio histórico da cidade e nossa escola está 
vinculada a ela. Para obter os recursos necessários, 
está realizando uma ação entre amigos. Temos blocos 
à disposição na secretaria da escola. As famílias que 
desejarem ajudar, podem retirá-los a qualquer 
momento. 
 

 

DIA DOS PAIS – ANOS INICIAIS 
 

Gostaríamos de comunicar que a Homenagem pelo Dia 
dos Pais dos Anos Iniciais será nos dias 19 e 20 de 
agosto, às 18h. Agende-se, papais!! 
 

Dia 19/08: 1º ano, 3º ano A e 4º ano 

Dia 20/08: 2º ano A e B e 3º ano B 

FICHAS DE ACOMPANHAMENTO 
ANOS INICIAIS 

 

Os alunos do 1° ao 4º Ano do EF receberão as Fichas 
de Acompanhamento do 2º trimestre no dia 19 de julho. 
Solicitamos que elas sejam analisadas com bastante 
cuidado e devolvidas, devidamente assinadas. 

ACHADOS E PERDIDOS 
 

Famílias! 
Temos muitos itens “Perdidos, achados” não identificados 
na Biblioteca. Pedimos que venham conferir se alguns 
desses itens pertencem ao seu(sua) filho(a), pois, durante 
as férias de inverno, faremos o descarte e/ou doação do 
que restar. 

 

 
 

HANDEBOL – 2º ANO EF 
 

A partir do 2º semestre, a escola oferecerá treino de 
handebol para os alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental. Será nas sextas-feiras, das 17h30min às 
18h30min. 

 

CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

No dia 05 de agosto, ocorrerá o Conselho Participativo 
do 7º Ano do EF ao 3º Ano do EM. 
Neste dia, os alunos deverão se apresentar nos 
horários das suas respectivas turmas para participar 
do Conselho de Classe, em que conversarão com os 
professores presentes, recebendo orientações sobre 
seu aproveitamento até o momento. 
Horários: 
7º Ano EF – 7h10min 
8º Ano EF – 7h50min 
9º Ano EF – 8h45min 
1º Ano EM – 9h40min 
2º Ano EM – 10h20min 
3º Ano EM – 11h 

 

REINÍCIO DA AULAS – 5º E 6º ANO EF 

As turmas do 5º e 6º ano do EF iniciarão as aulas do 2º 
semestre no dia 06 de agosto. A mudança se deve ao fato 
de que os professores estarão no Conselho de Classe 
Participativo do 7º Ano do EF ao 3º Ano do EM. 

AULA DE ATELIER LIVRE DE ARTE 
ANOS INICIAIS 

 

No dia 05 de agosto, os alunos não terão Atelier de 
Arte. A professora estará participando do Conselho de 
Classe do EF e do EM, em nossa escola. 


