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Comunicado nº 07/2016 

Goiânia, 28 de junho de 2016. 

 Senhores Pais e/ ou Responsáveis, 

 

Parcela do mês de julho: Fiquem atentos a data de vencimento da parcela referente ao mês de julho. 

Garantam o desconto da data. O pagamento da parcela de julho deverá ser efetuado somente em banco. 

Reunião de Pais para a entrega de médias do 2º trimestre: A Reunião de Pais para a entrega de médias 

referentes ao 2º trimestre será no dia 30 de junho (5ª feira). A Escola de Pais terá como palestrante, Eloá, 

pedagoga da Editora Saraiva.  Horários – Matutino: Escola de Pais – 07h00min às 08h00min; Reunião 

com @s professores – 08h01min as 10h00min; Vespertino – Escola de Pais – 13h00min as 14h00min; 

Reunião com @s professores – 14h01min às 16h00min. Lembrem-se que a presença dos senhores é de 

fundamental importância para o acompanhamento do desenvolvimento de seus/ suas filh@s! 

Carnê das parcelas referentes ao ano letivo 2016: Solicitamos que tragam para a Escola o carnê de 

pagamento das parcelas do ano letivo de 2016 e o entreguem na secretaria da Escola,  para emissão de um 

novo, no mês de agosto. Isso se deve a alteração dos serviços do Banco do Brasil, instituição que recebe as 

parcelas da Escola. 

Férias: Dia 29 de junho (4ª feira) será o último dia de aulas do 1º Semestre letivo de 2016.   O retorno às 

aulas e início do 2º Semestre letivo de 2016, ocorrerá no dia 1º de agosto (2ª feira), nos horários normais. 

Funcionamento da Secretaria da Escola: A Secretaria da Escola funcionará até o dia 30 de junho de 

2016, quinta-feira, das 7 horas e 30 minutos até às 16 horas. E, voltará a atender no dia 28 de julho de 

2016, quinta-feira. Sendo assim, caso tenham alguma pendência a ser resolvida ou precisem de algum 

serviço, procurem os funcionários da mesma, no horário de funcionamento descrito acima.  

No mais, toda equipe do "Orientar Centro Educacional", deseja as/ aos alun@s e funcionári@s, boas férias! 

Que nesse período de descanso, aproveitem para conviver com suas famílias e se divertirem, mas também 

não se esqueçam de renovarem as energias para o próximo semestre. E, lembrem-se, em agosto voltamos 

para compartilharmos as lembranças das férias e darmos continuidade as atividades escolares, com muita 

alegria em aprender, sempre! 

Atenciosamente,  

Equipe Gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


