CIRCULAR 011/2017 – 1º ANO/EF
ASSUNTO: Orientações Gerais do Encerramento do Ano Letivo.

Governador Valadares, 20 de novembro de 2017.

Senhores pais e/ou responsáveis,
O encerramento do ano se aproxima e desde já, agradecemos a todos a parceria e confiança
depositada em nosso trabalho. Ressaltamos nossa satisfação com o desenvolvimento dos alunos
obtidos ao longo desse ano e reafirmamos nosso compromisso em continuar a atendê-los com a
máxima excelência em 2018.
Prezando pela organização, informamos as datas previstas das atividades de encerramento do
ano letivo:

1)Entrada e saída dos alunos do 1º Ano- 21/11 (a partir de amanhã), será pelo portão da Rua
Olegário Maciel (entrada dos alunos do Ensino Fundamental e Médio) ou pelo portão da Rua
Ribeiro Junqueira, conforme circular enviada anteriormente.
2) Inscrição da 2ª chamada -27 a 29/11, no horário de funcionamento da secretaria.Caso a
criança não tenha comparecido no dia da AV, os pais e/ou responsáveis poderão inscrever seu
(sua) filho (a) para a 2ª chamada, conforme indica procedimentos do Manual do Aluno que se
encontra no site: www.colegioibituruna.com.br
3)Dia da Avaliação de 2ª chamada -01/12 (sexta-feira), às 9h. Os pais e/ou responsáveis
poderão aguardar o término da AV na sala de espera ao lado da secretaria.
Como consta no Manual do Aluno, em todas as atividades escolares (provas de 2ª chamada,
recuperação, atividades extras no contraturno, sábado letivo), os (as) alunos (as) deverão vir
uniformizados.

4) Apresentações de Encerramento (auditório) - No dia da apresentação da turma do seu (sua)
filho (a) não haverá aula. No entanto, a criança deverá chegar 15 minutos antes do horário
previsto para o início, pois iniciaremos pontualmente.
TURMA

DIA

HORÁRIO

MATERNAL 2

04/12 (segunda-feira)

13h30

MATERNAL 3

05/12 (terça-feira)

17h30

INFANTIL 4

04/12 (segunda-feira)

19h

INFANTIL 5

05/12 (terça-feira)

19h

1º ANO

06/12 (quarta-feira)

19h30

5) Inscrição de recuperação - 04 a 06/12 O aluno que obtiver um rendimento inferior a 60% ao
final do ano letivo, os pais e/ou responsáveis poderão inscrever seu (sua) filho (a) para o
processo de recuperação final.
6) Último dia de aula - 07/12 (quinta-feira).
7) Plantão Pedagógico -11/12 (segunda-feira), de 13h às 17h, na sala de aula do (a) seu (sua)
filho (a). Entrega dos instrumentos avaliativos (Ficha Avaliativa com os Indicadores da
Aprendizagem, Ficha Avaliativa das Aulas Especializadas de Musicalização, Ed. Física e Mente
Inovadora, Gráfico de Evolução da Leitura e Escrita e Boletim). O atendimento será por ordem de
chegada. Procure a lista de presença que estará disponível na porta da sala de aula e assine.
Atenderemos nessa ordem, para melhor organização.
 Os professores de aulas especializadas estarão atendendo na Sala do Tempo Complementar.
8) Aulas de Recuperação - 12, 13 e 14/12. De 8h30 às 10h.
9) Avaliação Multidisciplinar de Recuperação (AMR) - 15/12 (sexta-feira), às 9h. Os pais e/ou
responsáveis poderão aguardar o término da AMR na sala de espera ao lado da secretaria.
10) Publicação do Resultado Final (portal do aluno) - 22/12 (sexta-feira), a partir das 13h.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.
Desejamos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
Fazemos votos de que o ano de 2018 seja repleto de saúde, amor e paz!

Atenciosamente,

Millena Mendes – Ed. Infantil/1º Ano
Orientação Educacional

Lívia Rosado – Ed. Infantil/1º Ano
Coordenação Pedagógica
Cristina Avelino Alvarenga
Direção Pedagógica
2017- Ano Jubilar Escolápio. “CALASANZ NOS UNE.”

CANHOTO DE RECEBIMENTO DA CIRCULAR 011/2017 – 1º Ano/EF
Eu _______________________________________________________________________, responsável pelo (a) aluno (a)
___________________________________________________________________________, devidamente matriculado (a) no (a)
_________ ano, turma ______, confirmo o recebimento da Circular 011/2017sobreOrientações Gerais do Encerramento

do Ano Letivo.
Assinatura: __________________________________________________________________________________________

