
 

Comunicado nº 09/2017 

Goiânia, 29 de agosto de 2017. 

Senhores Pais e/ ou Responsáveis, 

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

setembro. Garantam o desconto da data. O pagamento da parcela de setembro deverá ser efetuado somente 

em banco. 

Documentos Escolares: Solicitamos aos pais/responsáveis, que devem históricos escolares e demais 

documentos de sua(eu)s filha(o)s, que regularizem  a vida escolar da(o)s mesmos junto a escola.  A(o)s  

aluna(o)s do ensino fundamental II - 6º ao 9º ano, que devem fichas de exame biométrico, providenciar os 

exames e entregá-los  à  coordenação pedagógica. 

Feriado e Recesso: Nos dias 07 e 08 de setembro (5ª e 6ª feira) não haverá aulas (feriado do dia da 

Independência do Brasil e recesso escolar). Retornaremos no dia 11 de setembro (2ª feira), nos horários 

normais. 

Fotos para o convite de formatura (para as turmas do 1º ano A & B, 5º ano A & B e 9º ano): 

Informamos que no dia 13 de setembro (4ª feira), iremos tirar fotos da(o)s aluna(o)s formanda(o)s para a 

confecção dos convites das solenidades de formatura. Portanto, contamos com a colaboração de toda(o)s, no 

sentido de trazerem as crianças/ adolescentes devidamente uniformizada(o)s e arrumada(o)s. 

Escola de Pais e a Reunião de Pais para a entrega de médias do 3º trimestre: A Reunião de Pais para a 

entrega de médias referentes ao 3º trimestre será no dia 29 de setembro (6ª feira). Horários – Matutino: 

Escola de Pais – 07 horas às 08 horas; Reunião com @s professores – 08h01min as 10 horas; Vespertino – 

Escola de Pais – 13 horas às 14 horas; Reunião com @s professores – 14h01min às 16 horas. Lembrem-se 

que a presença dos senhores é de fundamental importância para o acompanhamento do desenvolvimento de 

seus/ suas filha(o)s! 

Atenciosamente,  

Equipe Gestora. 

 

 

 


