CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO 2018/MATRÍCULA 2019
Solicitamos a atenção especial para as diferentes datas de encerramento, quando os detalhamentos serão
informados através de comunicados específicos.
Feriados contemplados na agenda: 02/11, 15/11, 21/11 (haverá aula normal em 16/11)
Encerramento das oficinas: 28, 29 e 30/11 (haverá reposição, caso seja necessário)
Eventos de dezembro, período de encerramento das aulas e Colônia de Férias
01 a 14/12
Fundamental I e II – ensaios, fechamentos, confraternizações e pendências pedagógicas;
06/12
5ª feira
Último dia de aula para a Educação Infantil, confraternizações e fechamentos.
10 a 22/12
Colônia de férias – das 13h às 17h ou a partir das 11h com almoço.
Lançamento dos livros e mostra de teatro na Casa Escola – participação de todos os alunos
03/12
 2º ano tarde às 17h30;
2ª feira
 2º ano manhã às 19h30.
04/12
3ª feira
 3º ano manhã 18h.
05/12
 3º e 4º ano tarde às 17h30;
4ª feira
 4º ano manhã às 19h30.
06/12
 5º ano tarde às 17h30;
5ª feira
 5º ano manhã às 19h30.
07/12
6ª feira
 1º ano manhã/vespertino – Cerimônia da Passagem do Arco às 18h;
08/12
 Aula da saudade – 9º ano - com a presença dos pais, às 7h10.
5ª feira
Lançamento do livro com apresentação da peça no Auditório do Parque da Cidade – Fundamental II
30/11
6ª feira
 6º ano – ensaio geral - das 7h30 às 10h;
 7º ano – ensaio geral - das 10h às 12h30.
01/12
 6º ano – apresentação - às 14 horas;
sábado
 7º ano – apresentação - às 16 horas.
07/12
 8º ano – ensaio geral - das 7h30 às 10h;
6ª feira
 9º ano – ensaio geral - das 10h às 12h30.
08/12
 8º ano – apresentação - às 14 horas;
sábado
 9º ano – apresentação - às 16 horas.
Reuniões com pais (maiores informações sobre dias e os horários virão posteriormente)
10, 12 e 14/12
 Educação Infantil;
11, 13 e 17/12

 Ensino Fundamental I;

14/12

 Ensino Fundamental II.

Período de matrículas – 10/11 a 20/11 para alunos com NEE e para os que utilizam a Sala de Recursos.
28/11 a 06/12 para a Ed. Infantil
10 a 19/12 para o Ensino Fundamental - matrícula conforme aprovação do aluno.
A matrícula para as oficinas será na mesma data que a matrícula do ensino regular.
Para efeito de organização o período de matrícula (entrega de documentação, atualização de dados cadastrais e
assinatura de contratos) dar-se-á entre as datas acima, entretanto o encerramento deste período será apenas em
05/01/2018, quando o pagamento da primeira parcela da anuidade se efetiva.
INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019
25/01/19
6ª feira
 Reunião com pais sobre adaptação - grupo I, II e grupo III - 10h / 16h;
29/01/19
3ª feira
 Grupo I, II e grupo III - início das aulas;
 6º ao 9º ano - início das aulas;
31/01/19
5ª feira
 do Grupo IV ao 5º ano - início das aulas.
28/02/19
5ª feira
Bloco de carnaval de rua da Casa Escola às 16h30.
A Direção e toda a equipe
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