
 
 

 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 14 DE SETEMBRO DE 2018 14 DE SETEMBRO DE 2018 

06 DE DEZEMBRO DE 2019 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

NOITE DO PIJAMA – HANDEBOL 
No dia 06 de dezembro, sexta-feira, a partir das 21h, 
acontecerá, na escola, a Noite do Pijama dos alunos do 
Handebol do 8° e 9° ano.  
 
 

CORAL INFANTIL E INFANTO JUVENIL 
Com a apresentação na última quarta-feira, encerramos 
as atividades dos corais para o ano letivo de 2019. 

Professora Ane e Pedro 
 

ENCERRAMENTO BALLET E JAZZ 
 

No dia 09 de dezembro, segunda-feira, 
acontecerão as apresentações de 
encerramento do Ballet e Jazz, às 17h30min, 
na área coberta.  SARAU – 1° ANO EF 

Dia 06 de dezembro, sexta-feira, às 19h, acontecerá o 
Sarau do 1° ano do Ensino Fundamental, no 
miniauditório, no Ginásio.  
Contamos com a participação das famílias! 
 
 

 

FÉRIAS COLETIVAS E RECESSO 
 

No dia 20 de dezembro, o expediente da escola será até 
as 12h. 
A escola estará fechada entre os dias 23/12/2019 e 
12/01/2020. Retornamos o atendimento administrativo 
no dia 13/01/2020, a partir das 8h. 
  

Lembramos que, no período de férias escolares, o 
horário de atendimento administrativo é das        

8h às 11h30min e das 13h às 18h. 
 

 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO 2020 
 

As aulas, no próximo ano, iniciarão no dia 12 
de fevereiro. 
 
 

 

ADIAMENTO DO HANDEBOL – 2° ANO EF 
 

No dia 06 de dezembro, sexta-feira, não 
haverá handebol para o 2° ano EF. A 
professora fará a recuperação no dia 11/12, 
quarta-feira, no mesmo horário.  
 
 

 

ALMOÇO DE INTEGRAÇÃO 
FUTSAL E HANDEBOL 

 

Na quinta-feira, dia 12 de dezembro, 
acontecerá o Almoço de Integração do Futsal 
e Handebol, no ginásio da escola, quando 
será servido salsipão.  
As famílias devem deixar os alunos no local. 
Às 11h, inicia o almoço para os Anos Iniciais 
e às 11h50min para o Ensino fundamental 2 
e EM. Após o almoço, os alunos serão 
conduzidos até a escola. 
 
 ENCERRAMENTO DAS  

ATIVIDADES EXTRACLASSE 
 
BALLET E JAZZ 09/12 
HANDEBOL       10/12 
TEATRO            10/12 
FUTSAL             11/12 
HIP HOP            12/12 

 

ÚLTIMO DIA DE AULA 
Na próxima sexta-feira, 13 de dezembro, último dia de 
aula, os alunos do 5° ano EF ao 2° ano EM terão 
atividades diferentes. Cada atividade foi devidamente 
organizada pela conselheira e comunicada às famílias 
com bilhete. 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO – ANOS INICIAIS 
No dia 13 de dezembro, sexta-feira, os alunos dos Anos 
Iniciais participarão de uma atividade de integração no 
ginásio. Os pais devem deixar os alunos no local no início 
da tarde e buscar até as 17h30min. Cada aluno deve 
levar somente lanche e toalha para piquenique.  
 

 


