
 
 

Comunicado nº 05/2017 
 

Goiânia, 29 de maio de 2017. 
 
Senhores Pais e/ ou Responsáveis, 
 
Parcela do mês de junho: Fiquem atentos a data de vencimento da parcela referente ao mês de junho. 
Garantam o desconto da data. O pagamento da parcela de junho deverá ser efetuado somente em banco. 
 
Atividade Extraclasse 'Viagem à Pirenópolis' - (somente para alun@s da 2ª fase do ensino 

fundamental): As/ Os alun@s que vão participar da atividade extraclasse, viagem à Pirenópolis, deverão 

estar na Escola, no dia 31 de maio (4ª feira), às 5h30 da manhã, pontualmente, pois esse é o horário 

marcado para a saída do ônibus. 
 
Festa Junina: No dia 23 de junho (6ª feira), no período vespertino, não haverá aulas, pois estaremos 

preparando a Escola para as apresentações do dia 24 de junho (sábado), data em que ocorrerá o ‘Arraiá do 

Orientá 2017’, cujo tema é “Família, Ética, Liberdade e Responsabilidade”. Sendo assim, nossa proposta 

é de valorizar a festa junina, enquanto uma festa familiar, muito característica da cultura brasileira, realizada 

por comunidades de igrejas, bairros, num momento de integração fraterna. Além das apresentações, teremos 

barraquinhas de brincadeiras, como: pescaria, argola, boca do palhaço, entre outras; e, também, a famosa 

cantina do Tio Ari, cheia de delícias típicas juninas – pipoca, amendoim torrado, mané pelado, bolo de 

fubá, torta de amendoim, caldos, salgados e muito mais – para todos se deleitarem. Os trajes de 

quadrilhas serão sugeridos pela professora de cada turma, portanto, fiquem atentos as agendas de 

seus/ sua filha(o), pois o recadinho com a descrição da vestimenta estará lá, dessa maneira, não 

deixem para providenciar de última hora. Quanto ao valor do ingresso de entrada, se comprado 

antecipadamente, na Secretaria da Escola, terá o custo de R$ 10,00 (dez reais). No dia da Festa Junina, os 

ingressos poderão ser adquiridos na entrada e o valor cobrado pelo ingresso será de R$ 15,00 (quinze reais). 

Estão isenta(o)s do pagamento do ingresso, a(o)s aluna(o)s do Orientar que participarão das 

apresentações de quadrilha e crianças menores de 07 (sete) anos de idade. Como ocorre todos os anos, 

elegeremos o ‘Rei do Arraiá’ e a ‘Rainha da Fogueira’, assim a(o)s aluna(o)s que fizerem mais pontos com 

as vendas das caipirinhas serão coroada(o)s. O valor de cada caipirinha é de R$ 2,00 (dois reais). Dia 23 de 

junho (6ª feira), será o último dia para a(o)s aluna(o)s acertarem a venda das caipirinhas, para 

contabilizarmos os pontos. 
 
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 (6ª feira). 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 filha(o)s! 
 
Férias e Retorno as aulas do 2º semestre letivo: Dia 29 de junho (5ª feira) será o último dia de aulas do 1º 

Semestre letivo de 2017. O retorno às aulas e início do 2º Semestre letivo de 2017 ocorrerá no dia 1º de 

agosto (3ª feira), nos horários normais. 
 

Atenciosamente, 

Equipe Gestora. 

 
*P.S.: Feriado e Recesso - Em tempo, nos dias 15 e 16 de junho (quinta e sexta-feira) não haverá aulas 

(feriado de Corpus Christi e recesso). Retornaremos no dia 19 de junho (segunda-feira), nos horários normais. 


