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Teresina – Piauí

Ensino Fundamental  1o ao 5o Ano
Em 14.11.2018.
Senhores Pais,
Na iminência de conclusão de mais uma jornada educativa, havemos oportuno externar
sinceros agradecimentos por tê-los como parceiros de jornada.
Para garantir maior tranquilidade e segurança, solicitamos aos senhores que
intensifiquem o acompanhamento das últimas atividades pedagógicas desenvolvidas pela Escola
neste ano letivo. Por certo, essas atividades constituem oportunidades de significativa
aprendizagem e desenvolvimento dos(das) nossos(as) educandos(as) e, também, compreendem
meio indispensável para que se alcancem resultados satisfatórios ao final do ano escolar em
curso.
Para o acompanhamento sistematizado, apresentaremos a seguir datas e respectivas
atividades didáticas findantes:
 14 a 21/11 – Avaliações Contínuas II (IV Etapa) para os alunos do 1º ano.
 23 a 30/11 – Avaliações Contínuas II (IV Etapa) para os alunos do 2º e 3º ano.
 26/11 a 04/12 – Avaliações Contínuas II (IV Etapa) para alunos do 4º e 5º ano.
As aulas seguem horário normal, ou seja, das 7h10min às 12h, turno manhã, e das
13h20min às 18h10min, turno tarde.
 24 e 25/11 – Acantonamento – 1º ano.
 07/12 – Entrega do resultado da IV Etapa aos responsáveis dos(das) alunos(as) do
1º ao 3º ano, das 7h30min às 11h, turno manhã, e das 14h30min às 17h30min, turno
tarde.
 07/12 – Entrega do resultado da IV Etapa aos responsáveis dos(das) alunos(as) do
4º e 5º ano, das 14h30min às 17h30min.
 08/12 – Feriado – Dia de Nossa Senhora da Conceição.
 10/12 a 19/12 – Período destinado à Recuperação Final para os(as) alunos(as) do 1º ao
5º ano.
 17/12 – Início do período de matrícula – Alunos veteranos.
 21/12 - Entrega do Resultado Final aos responsáveis pelos(as) alunos(as) de 1º ano ao
5º ano.
Em sintonia com a atmosfera do Advento, reiteramos agradecimentos pelo apoio
dispensado a nossos projetos educativos. Desejamos ser portadores da mais elevada confiança
dos senhores nos anos subsequentes.
Afetuosamente,
Coordenação Pedagógica

