
 
Goiânia, 27 de março de 2018. 

Comunicado nº 03/2018 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

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

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

seus filha(o)s, que regularizem  a vida escolar dos 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 até o 

dia 02/04/2018 (segunda-feira), data final.  

Feriado e Recesso: No dia 29/03/2018 (quinta-feira), haverá recesso escolar, seguido do feriado do dia 30/03/2018 (sexta-

feira), Paixão de Cristo, retornaremos as atividades normais, no dia 02/04/2018 (segunda-feira), nos horários costumeiros. 

O feriado das datas comemorativas do aniversário de Brasília e de Tiradentes, que anualmente são comemorados no dia 21 

de abril, ocorrerão nesse ano letivo de 2018, no sábado, portanto, não interferem no calendário escolar, uma vez que, 

ocorrerá no final de semana, dias nos quais não há aulas. Dessa maneira, reforçamos que tanto no dia 20/04/2018 (sexta-

feira) e 23/04/2018 (segunda-feira), a rotina de aulas e horários seguirá normalmente. 

Cursos Livres: Lembramos que o curso livre de Ballet já iniciou as aulas em março. Quanto ao curso livre de Jiu Jitsu, 

uma arte marcial que visa a defesa pessoal, iniciará na próxima semana, dia 02/04/2018 (segunda-feira). As aulas de ambos 

cursos livres, Ballet e Jiu Jitsu, ocorrerão todas as segundas e quartas-feiras, das 17:05 às 17:55, totalizando 50 minutos 

de aula por atividade. Informamos ainda que, nessa quarta-feira, dia 28/03/2018, a partir das 17 horas, realizaremos uma 

aula pública de Jiu Jitsu para que a(o)s interessada(o)s em fazer o curso livre, conheçam um pouco sobre a modalidade. 

Aos que tiverem interesse em matricularem suas/ seus filhas(os), procurem a secretaria da Escola.  

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. 

Campanha Páscoa Solidária: Para esse ano letivo de 2018, a Escola está propondo uma reflexão acerca de pessoas em 

situação de rua. As doações arrecadadas pelo projeto 'Páscoa Solidária' serão doadas para o projeto "Guardiões do Amor 

Maior", da Igreja Sagrada Família. As doações arrecadadas serão entregues pela(o)s aluna(o)s, no dia 05/04/2018 (quinta-

feira), durante a palestra ministrada por Fernando Bacelar, representante do referido projeto, que será realizada aqui na 

Escola. 

Palestra com Fernando Bacelar, para aluna(o)s  do 5° ao 9° ano - Informamos que no dia 05/04/2017 (quinta-feira), às 

8 horas da manhã, ocorrerá uma palestra cujo tema é "Não falta amor, mas sim falta amar", com o palestrante Fernando 

Bacelar, do projeto "Guardiões do Amor Maior", a qual será ofertada aos aluna(o)s do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

de ambos turnos, isto é, matutino e vespertino. Sendo assim, a(o)s aluna(o)s do 5º ao 8º ano do Ensino Fundamental, do 

turno vespertino, que tiverem interesse em participar do evento, deverão comparecer, na referida data e horário na Escola. 

Pontualidade aos horários da Escola: Reforçamos a importância da(o)s aluna(o)s serem assídua(o)s e pontuais às aulas, 

pois as faltas e atrasos frequentes prejudicam-na(o)s em seu desenvolvimento escolar. Lembramos ainda, do uso do cartão 

de identificação escolar diariamente, imprescindível para a marcação da presença da(o)s aluna(o)s e também para a 

segurança da(o)s mesma(o)s. 

Trabalhos do 2º Trimestre Letivo: Dos dias 16 a 20/04/2018 ocorrerão os trabalhos do 2º trimestre letivo. Portanto, 

pedimos que desde já orientem sua/seu (s) filha(o)s a estudarem. Solicitamos ainda que a(o)s incentivem a não faltarem as 

aulas durante a semana de aplicação dos trabalhos.  

Reunião com pais: Dia 27/04/2018(sexta-feira) ocorrerá a reunião de pais para entrega de média do 1° trimestre do ano 

letivo 2018. Na primeira parte, ocorrerá a palestra do projeto Escola de Pais. E, na segunda parte, a entrega dos boletins 

escolares, além da oportunidade dos pais conversarem sobre o desenvolvimento de suas/seus filha(o)s com a(o)s 

professores. Horários: Matutino – das 7h00min às 10h00min; e, vespertino – 13h00min às 16h00min. 

Atenciosamente, 

Equipe Gestora. 


