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COMUNICADO Nº 12/2016 

Goiânia, 28 de novembro de 2016. 

Senhores Pais e/ ou Responsáveis, 

Parcela do mês de dezembro: Fiquem atentos a data de vencimento da parcela referente ao mês de dezembro. Garantam o 

desconto da data. O pagamento da parcela de dezembro deverá ser efetuado somente no banco. 

Matrícula 2017: As matrículas para o ano letivo de 2017 estão abertas. Procurem a Secretaria da Escola para maiores 

informações. A Escola funcionará normalmente até o dia 22/12/2016 (quinta - feira). Dos dias 23/12/2016 a 1º/01/2017 

estaremos em recesso de final de ano. Retornaremos as atividades normais no dia 03/01/2017 (terça - feira). O horário de 

funcionamento da Secretaria da Escola é das 8h00 às 16h00. 

Campanha Natal Solidário: Até o dia 09/12/2016 (sexta-feira), estaremos arrecadando os seguintes itens: Produtos de higiene 

pessoal e limpeza, e, também, fraldas geriátricas de tamanhos variados; para a Instituição 'Lar de Idosos Nossa Senhora Rainha 

da Paz', que fica no município de Inhumas. A doação está ligada à atitude fraterna e solidária, ela proporciona alegria ao outro, 

diminuindo as distâncias sociais. 

Horário de aulas e avaliações de Recuperação: Para as (os) alunas (os) da 1ª fase do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), as 

aulas e avaliações de recuperação serão ministradas de segunda a quinta-feira, dias: 05, 06, 07 e 08 de dezembro, nos seguintes 

horários: Matutino - 07h00min às 09h00min; Vespertino - 13h00 às 15h00min. Já para as (os) alunas (os) da 2ª fase do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano), embora as datas sejam as mesmas, os horários de aula serão passados a cada um pela coordenação. 

Todas as avaliações de recuperação serão aplicadas no dia 08/12/2016, nos seguintes horários: Matutino - 07h00min às 

09h30min; Vespertino - 13h00 às 15h30min. 

Entrega de Becas (Somente para alunas (os) do 1º, 5º e 9º anos): Dia 06/12/2016 (terça-feira), serão entregues as becas para as 

(os) responsáveis pelas (os) alunas (os) que efetuaram o pagamento do aluguel das mesmas. Para tal, basta procurar a Secretaria da 

Escola com o recibo do pagamento do aluguel em mãos! 

Horário de Ensaio para as Solenidades de Formatura (Somente para alunas (os) do 1º, 5º e 9º anos): Nos dias 05, 06, 07, 08 

e 09 de dezembro de 2016, de segunda a sexta-feira, respectivamente, às 9 horas, no período matutino, ocorrerá os ensaios das 

(os) alunas (os) formandas (os), de ambos os períodos, para as solenidades de formatura.   

Formatura: Os (As)  alunos (as) das turmas do 1º ano A & B, 5º ano A & B e 9º ano A & B, que forem participar das 

solenidades de formatura desse ano letivo, deverão efetuar o pagamento do aluguel da beca, cujo valor é de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), até o dia 25 de novembro de 2016, na Secretaria da Escola. Confira abaixo as datas e horários dos eventos: 

SOLENIDADES DE FORMATURA - ANO LETIVO 2016 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Celebração em Ação de Graças pelo Ano Letivo 

2016 

 

12/12/2016 

 

20 horas 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - 

Avenida Circular, nº 450 - Jardim 

Balneário Meia Ponte. 

 

Colação de Grau - 1º ano A & B e 5º ano B 

 

14/12/2016 

 

18h 45min 

Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás - Auditório Costa e Silva - Alameda 

dos Buritis, nº 231 - Setor Oeste. 

 

Colação de Grau - 5º ano A e 9º ano A & B 

 

14/12/2016 

 

20h 30min 

Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás - Auditório Costa e Silva - Alameda 

dos Buritis, nº 231 - Setor Oeste. 

 

Reunião de Pais: A reunião de pais para entrega das médias do 4º trimestre e finalização do ano letivo 2016, ocorrerá no dia 

12/12/2016 (segunda-feira). Horários: Matutino - 07h00 às 10h00; Vespertino - 13h00 às 16h00. 

O "Orientar Centro Educacional" representado pela Equipe Gestora, Equipe Pedagógica e Equipe de Docentes, aproveita a 

oportunidade para desejar a todos os pais e alunas (os) um excelente final de ano. Que esse Natal seja uma oportunidade de 

praticarmos a tolerância e o respeito à diversidade, qualquer que seja, inclusive a de pensamentos distintos dos nossos. Que 

possamos verdadeiramente confraternizar na companhia dos familiares e entes queridos. E, também, que o próximo ano venha 

acompanhado de saúde, amor, justiça e solidariedade, pois onde existem pessoas que se tratam com igualdade, com o intuito 

genuíno de melhorarem-se a cada dia, reconhecendo e valorizando as características diferentes de cada ser humano, a 

prosperidade e a paz deixam de ser um desejo utópico e se transformam em realidade efetiva para todas (os). 

Atenciosamente, Equipe Gestora. 


