
 
Comunicado nº 10/2017 

Goiânia, 27 de setembro de 2017. 

Senhores Pais e/ ou Responsáveis, 

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

da data. O pagamento da parcela de outubro 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. 

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 (sexta-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! 

Inscrições no "Sistema de Bolsas de Estudo Orientar +" - Dia 09 de outubro (segunda-feira), conforme informado em 

reunião realizada com os pais e/ou responsáveis de aluna(o)s matriculada(o)s através do programa de bolsas de estudo 'Educa mais 

Brasil', disponibilizaremos os requerimentos de matrícula para o ano letivo 2018. A(o)s novata(o)s que queiram participar do 

nosso sistema de bolsas de estudo, o 'Orientar +', disponibilizaremos na referida data, os formulários de inscrição, assim como as 

informações sobre os critérios adotados, em nosso site, em nossas redes sociais (facebook e instagram), e, também, na secretaria 

da Escola. 

Feriados e Recessos: Nos dias 12 e 13 de outubro (quinta e sexta-feira) não haverá aulas (feriado do dia da Padroeira do Brasil/ 

dia da criança e recesso escolar). Retornaremos no dia 16 de outubro (segunda-feira), nos horários normais. Nos dias 23 e 24 de 

outubro (segunda e terça-feira) não haverá aulas (recesso escolar e feriado municipal do Aniversário de Goiânia). Voltamos às 

aulas no dia 25 de outubro (quarta-feira), nos horários normais. 

23ª Feira de Ciências & 30ª Mostra Cultural - Dia 26 de outubro (quinta-feira) ocorrerá a 23ª Feira de Ciências do "Orientar 

Centro Educacional". Seguida, no dia 27 de outubro (sexta-feira), pela 30ª Mostra Cultural. Ambos eventos serão abertos ao 

público e ocorrerão durante todo o dia. Maiores informações serão enviadas posteriormente no folder com a programação.  

Avaliações do 4º trimestre/2017: Ocorrerão entre os dias 16 e 20 de outubro (segunda à sexta-feira), as avaliações do 4º 

trimestre letivo de 2017. Oriente sua/ seu filha(o), para que ela/ele obtenha bons resultados. Os comunicados com os conteúdos 

das avaliações  serão enviados posteriormente. Confira abaixo os horários das avaliações: 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DO 4º TRIMESTRE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

AGRUPAMENTOS DE 03, 04 E 05 ANOS 

DATA DIA DA SEMANA ATIVIDADES 

16/10/2017 2ª FEIRA Ciências e Artes 

17/10/2017 3ª FEIRA Língua Portuguesa 

18/10/2017 4ª FEIRA Matemática 

19/10/2017 5ª FEIRA História e Língua Inglesa 

20/10/2017 6ª FEIRA Geografia 

HORÁRIO DAS AVALIAÇÕES DO 4º TRIMESTRE - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DATA DIA DA SEMANA AVALIAÇÕES 

16/10/2017 2ª FEIRA Ciências e Artes 

17/10/2017 3ª FEIRA Língua Portuguesa 

18/10/2017 4ª FEIRA Matemática 

19/10/2017 5ª FEIRA História e Língua Inglesa 

20/10/2017 6ª FEIRA Geografia e Ensino Religioso (EXCETO 1º ANO) 

HORÁRIO DAS AVALIAÇÕES DO 4º TRIMESTRE - 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DATA DIA DA SEMANA AVALIAÇÕES 

16/10/2017 2ª FEIRA Artes e História 

17/10/2017 3ª FEIRA Inglês e Ciências 

18/10/2017 4ª FEIRA Português e Educação Física 

19/10/2017 5ª FEIRA Geografia 

20/10/2017 6ª FEIRA Matemática 

 

Atenciosamente,  

Equipe Gestora. 


