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COMUNICADO 40 – 30 de Novembro de 2018

Fundamental I

Datas importantes para o
Encerramento do Ano Letivo
DATAS
03/12
05/12
(Não haverá
aula nesse
dia)

06/12
13/12
07 a 14/12
17/12
18 a 20/12
21/12
28/01/19

EVENTOS
Divulgação da lista de CONVOCAÇÃO para alunos em
RECUPERAÇÃO.
Festividades de Encerramento EFI – Início às 18h30
18h30 – Formatura do 5º Ano
19h – Início das Apresentações de Final de Ano
– Conclusão de Ciclo Fundamental (anos iniciais - 5º ano)
– Entrega de medalhas da OBA (Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica)
– Apresentação de Encerramento do EFI (alunos chegar às 18h)
Conselho de Classe 4º Bimestre (não haverá aula nesse dia)
Divulgação da Convocação dos alunos para REC

Plantão de Pais – 17h às 18h.
Período de Recuperação para os alunos convocados,
os demais alunos farão revisão de conteúdos
Conselho de Classe FINAL (não haverá aula nesse dia)
Divulgação do Resultado Final de 2018
Reposição de aulas – Greve dos Caminhoneiros.
Início das Férias Escolares.
PREVISÃO DE RETORNO ÀS AULAS
Consultar o site a partir de Janeiro/2019.

LISTA DE MATERIAL PARA 2019
Enviaremos a Lista de Material Escolar para o ano letivo de 2019 no último
comunicado. Em breve ela estará disponível na recepção do Colégio e também no
site.

AMIGO CHOCOLATE... Não esqueça!!
Na terça-feira, dia 04/12, as turmas realizarão o tradicional AMIGO SECRETO
para o encerramento das aulas. O sorteio será feito na hora, para manter o
suspense e o segredo. A participação de todos nesse momento de
confraternização não é obrigatória, porém, é muito significativa.
A proposta
deste ano para nossos alunos é do AMIGO CHOCOLATE, em que o presente deve ser uma CAIXA DE
BOMBOM (caixa de bombons Nestlé ou Lacta). A revelação do Amigo Secreto ocorrerá na hora do
intervalo do dia 04/12 e em seguida a entrega dos presentes. Para a brincadeira ficar mais gostosa, faremos
um lanche coletivo e, para a comodidade dos Srs. Pais, este ano, o Colégio organizará o lanche. Para
tanto, pedimos a colaboração de R$ 5,00 que poderá ser enviado até dia 03/12 (segunda-feira) para
comprarmos os salgados e sucos.

2ª Edição... UM SUCESSO!!!
Aconteceu nesta quinta, dia 29/11, quinta-feira, durante o
horário de aula! Os alunos se divertiram muito e a celebração de
amizade e espírito esportivo foi o grande destaque! Ano que vem
tem mais!!!!

FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
ATENÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES!!!
O evento de Encerramento do Ano Letivo, que inclui também a
formatura dos alunos do 5º ano e a entrega de Medalhas da OBA, será no
DIA 05 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA, A PARTIR DAS 18h30.
Para que nossa festa seja maravilhosa, contamos com a colaboração
dos pais e responsáveis.
Nesse dia não haverá aula, as crianças devem chegar ao Colégio às
18h, para organizar a entrada e a distribuição de acessórios, porém
deverão vir de casa com o cabelo já devidamente arrumado e preparado
conforme as informações abaixo:

TURMAS
1o ano

MENINAS
Cabelo totalmente preso em coque
alto, com gel (glitter opcional).
Sapatilha preta (uniforme de dança),
meia-calça rosa. Batom rosa e sombra
prata ou com glitter prata.

2o ano

Cabelo totalmente preso em coque
alto, com gel (glitter opcional),
sapatilha preta ou de cor neutra.
Batom rosa e sombra prata ou com
glitter prata.

3º ano

Cabelo (via agenda), sapatilha preta
(uniforme de dança). Batom rosa e
sombra prata ou com glitter prata.

4º ano

Cabelo com duas tranças, mariachiquinha, Bota.
Batom rosa e sombra prata ou com
glitter prata.

5º ano

Cabelo preso em rabo de cavalo alto,
gel no restante do cabelo (glitter
opcional), sapatilha de dança preta.
Batom rosa ou vermelho (critério dos
responsáveis), delineador preto e
sombra prata ou com glitter prata.

MENINOS
Fantasia, tênis preto ou
sapato.

Fantasia, tênis preto ou
sapato.

Fantasia, tênis preto ou
sapato.
Fantasia, tênis preto ou
marrom.

Fantasia e tênis preto.

As orientações sobre roupas por baixo da fantasia têm o intuito de
proporcionar segurança e conforto aos alunos.

Desde já, agradecemos pelo apoio e colaboração.

2018 foi um ano especial para nós!

Foram muitos desafios e acontecimentos que
permearam nosso dia a dia e também do
mundo que nos cerca, que é nosso pano de
fundo!
Muitas mudanças, muito crescimento e
realização. Muita coisa aconteceu e desejamos
que tenha servido para levar cada um a refletir
sobre o mundo que estamos construindo, pois
acreditamos que sempre é possível mudar para
melhor! É mais uma passagem! É preciso sempre
encontrar novas possibilidades de perspectiva
para olhar tudo com olhar de novas
oportunidades!!!
Todos estamos dando passos rumo ao futuro!!
E que ele seja bem vindo!!
Desejamos que cada aluno e aluna realmente
cresça... devagar e de forma saudável!
Sem pressa para o mundo!!! Viva cada momento curtindo tudo com a inocência e
a alegria que só a infância nos oferece!!!
Que o Natal seja mesmo o momento de abrir as portas para
o nascimento de novos sonhos...
Que em 2019 possamos fazer um novo caminho juntos,
crescendo e progredindo sempre mais!!
O segredo da felicidade é viver bem cada momento porque tudo é sempre aprendizado e é
dessa forma que podemos construir um novo mundo, sempre para ser melhor!!!

Obrigado por tudo que vivemos!! Obrigado por tudo que viveremos!!
Vamos juntos... porque ainda há muito para construir!!!
Estamos de braços abertos esperando por você!

“A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece
com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.”
Atenciosamente, a Coordenação.

