
 

Comunicado nº 07/2017 

Goiânia, 28 de jnnho de 2017. 

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. 

Atualização do APP do Orientar: Informamos que já está disponível nas lojas virtuais Google Play 

(Android) e Apple Store (IoS), a nova versão do aplicativo da Escola. Atualizem-no e continuem a 

acompanhar a vida escolar de sua/seu (s) filha(o)s.  Nessa versão atualizada contamos com layout 

personalizável conforme seus interesses e filtros para selecionar o conteúdo das informações. Agora, se você 

ainda não baixou o aplicativo, não perca mais tempo! Visite uma das lojas virtuais citadas, conforme a 

tecnologia do seu smartphone - Android ou IoS - e baixe o aplicativo gratuitamente. Caso tenha dúvidas, 

entre em contato com a secretaria da Escola. Estamos disponíveis para ajudá-los a dirimir qualquer questão 

sobre o aplicativo do Orientar.  

A Escola de Pais e a 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 filh@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. 

Matrículas Abertas: Comunicamos que as matrículas para o 2º semestre letivo de 2017 estão abertas. 

As pessoas interessadas devem procurar a secretaria da Escola para maiores informações. 

Aproveite bem o período de férias escolares. Curta a família e festeje com a(o)s amiga(o)s. Passeie. 

Leia um livro que goste. Caminhe de pés descalços na terra ou na praia. Tome banho de mar ou 

mergulhe na piscina. Relaxe com uma boa música e aproveite para assistir aquele filme que há tempos 

quer ver. Sorria, dance, cante, vibre muito, faça planos e trace metas. Seja feliz e viva o melhor das 

férias! Aguardamos vocês em agosto, cheios de novidades e saudades! 

Atenciosamente,  

Equipe Gestora. 


