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CRONOGRAMA PARA ATIVIDADES INICIAIS DO ANO LETIVO DE 2017
6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano do Ensino Fundamental
18/01/2017 – Quarta-feira – Acolhida ao Corpo Docente / Planejamento – professores (7h30min).
ENTREGA DOS MATERIAIS
No primeiro dia de aula (23/01/2017), os alunos deverão entregar os seus materiais para conferência, na
primeira aula, para o professor. Não trazer os livros, e sim um caderno e agenda.
As listagens dos alunos estarão afixadas em diversos locais do pátio do Colégio no dia 20/01/2017.
ATENÇÃO
Salientamos que, considerando o aluno de forma global, a formação das classes é elaborada de maneira
consciente pelos professores/16. Essa formação será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro, quando os
professores, reunidos, analisarão as solicitações apresentadas pelos pais no ato da matrícula. Não há
garantia de a solicitação ser atendida, pois o trabalho realizado pelos professores leva em consideração
a análise global (pedagógica, logística, estrutural) da sala. Portanto, pedidos feitos após essa

data de 15 e 16 de dezembro/2016 NÃO serão analisados.
23/01/2017 – 2ª feira: INÍCIO DO ANO LETIVO / AULAS NORMAIS
Período da Manhã:
-

6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano do Ensino Fundamental – das 7h15min às 12h15min.

Período da Tarde:
-

6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano do Ensino Fundamental – das 12h30min às 17h30min.

ATENÇÃO
28/01/2017 – das 9h00 às 11h00 - Sábado: REUNIÃO PARA OS PAIS dos alunos dos 6º anos e novos
do Ensino Fundamental II, com a finalidade de apresentar o Corpo Docente e os Recursos Pedagógicos
do Colégio (entrada: Anfiteatro).
Contamos com a colaboração dos senhores pais para que a programação ocorra da melhor maneira
possível.
Atenciosamente,
A Diretoria

