
 
Goiânia, 28 de fevereiro de 2018. 

Comunicado nº 02/2018 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Parcela do mês de março: Fique atento a data de vencimento da parcela referente ao mês de março. Garanta o desconto! 

Documentos Escolares: Solicitamos aos pais / responsáveis, que devem históricos escolares e demais documentos de sua/seu (s) 

filha(o)s, que regularizem  a vida escolar da(o)s mesma(o)s 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. 

Comemoração dos 30 anos do Orientar: Convidamos toda comunidade escolar - pais e/ou responsáveis, aluna(o)s e 

profissionais, para participarem da solenidade de comemoração aos 30 anos do "Orientar Centro Educacional", que acontecerá dia 

07/03/2018, 4ª feira, às 7 horas, na quadra da Escola. Na oportunidade faremos homenagem a toda comunidade escolar que ao 

longo desses anos se fez presente e muito contribuiu para o trabalho e o reconhecimento de nossa instituição de ensino. A 

presença de cada um de vocês é muito importante para nós! 

Recesso e Feriado: Dias 29 e 30/03/2018, 5ª e 6ª feira, respectivamente, não haverá aulas em decorrência do recesso escolar de 5ª 

feira Santa e do feriado de 6ª feira Santa - Paixão de Cristo. Retornarmos às atividades escolares, no dia 02/04/2018, 2ª feira, 

nos horários rotineiros. 

Cursos Livres: A Escola oferecerá, a partir do mês de março, cursos de Karatê e Ballet. Os pais interessados deverão procurar a 

secretaria da Escola para fazerem matrícula.  Início das aulas – Dia 05/03/18 (2ª feira), às 17h05, para ambos cursos livres. 

Aplicativo do Orientar: Nosso aplicativo para smartphones já está disponível nas lojas virtuais das tecnologias Android (Google 

Store) e IOS (iTunnes). Baixe-o gratuitamente e acompanhe o desenvolvimento escolar de seu/ sua filho(a). Maiores informações 

procure a secretaria da Escola. 

Avaliações do 1º trimestre/2018: Ocorrerão entre os dias 12 e 16 de março. Oriente sua/ seu filha(o), para que ela/ele obtenha 

bons resultados. Os comunicados com os conteúdos das avaliações  seguem em anexo. Confira abaixo os horários das avaliações: 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

AGRUPAMENTOS DE 03, 04 E 05 ANOS 

DATA DIA DA SEMANA ATIVIDADES 

12/03/2018 2ª FEIRA Ciências e Artes 

13/03/2018 3ª FEIRA Língua Portuguesa 

14/03/2018 4ª FEIRA Matemática 

15/03/2018 5ª FEIRA História e Língua Inglesa 

16/03/2018 6ª FEIRA Geografia 

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

DATA DIA DA SEMANA AVALIAÇÕES 

12/03/2018 2ª FEIRA Ciências e Artes 

13/03/2018 3ª FEIRA Língua Portuguesa 

14/03/2018 4ª FEIRA Matemática 

15/03/2018 5ª FEIRA História e Língua Inglesa 

16/03/2018 6ª FEIRA Geografia e Ensino Religioso (EXCETO 1º ANO) 

HORÁRIO DAS AVALIAÇÕES DO 1º TRIMESTRE - 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DATA DIA DA SEMANA AVALIAÇÕES 

12/03/2018 2ª FEIRA Matemática 

13/03/2018 3ª FEIRA Ciências e Inglês 

14/03/2018 4ª FEIRA Português 

15/03/2018 5ª FEIRA Geografia e Artes 

16/03/2018 6ª FEIRA História e Educação Física 

 

Campanha Páscoa Solidária: O Orientar trabalha há alguns anos com um projeto permanente que tem por objetivo integrar a 

comunidade escolar à comunidade local por meio de ações solidárias. Durante o período que precede à Páscoa, desenvolvemos 

com nossa(o)s aluna(o)s atividades de sensibilização, que terão como objetivo refletir a nossa atitude enquanto seres humanos em 

relação aos nossos semelhantes que se encontram a margem da sociedade. Sendo assim, convidamos toda comunidade escolar a 

atuarem juntamente conosco no projeto que denominamos Páscoa Solidária. Dessa maneira, ao longo do mês de março estaremos 

arrecadando alimentos não perecíveis (exceto fubá e sal) e produtos de higiene e limpeza para doar as associações e instituições 

que trabalham com pessoas em situação de rua. Contamos com a colaboração e solidariedade de cada um de vocês! 

Atenciosamente, Equipe Gestora.  


