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CRONOGRAMA PARA ATIVIDADES INICIAIS DO ANO LETIVO DE 2017
ENSINO MÉDIO
ENTREGA DOS MATERIAIS

No primeiro dia de aula (23/01/2017), entregar os materiais de uso coletivo, que deverão estar
totalmente identificados, para a Áurea.
Se os pais preferirem, poderão entregar esse material na semana de 16 a 20 de janeiro de 2017, das
8h00 às 11h30 ou das 13h00 às 15h30min, no prédio do Ensino Médio, para a Áurea.
As turmas e suas respectivas listas de alunos estarão afixadas no hall do Ensino Médio no dia
20/01/2017. Salientamos que essas listas foram organizadas segundo critérios pedagógicos, pela equipe
do EF2 para as turmas das 1ªs séries e pela equipe do EM para as 2ªs e 3ªs séries, razão pela qual não
haverá mudanças.
23/01/2017 – 2ª feira: INÍCIO DO ANO LETIVO / AULAS NORMAIS
Período da Manhã:
- 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio – todos os dias - das 7h00 às 12h20min (6 aulas por dia)
- 1ªs séries – no período da tarde – às 3ªs feiras - das 13h30min às 16h45min (4 aulas)
- 2ªs séries – no período da tarde – às 5ªs feiras - das 13h30min às 16h45min (4 aulas)
- 3ª s séries - no período da tarde - às 3ªs e 5ªs feiras – das 13h30min às 16h45min (4 aulas em
cada dia)
ATENÇÃO
Para todos os alunos do Ensino Médio e, principalmente, alunos novos:
Convidamos os pais para que venham conhecer e conversar com a Orientadora Educacional,
juntamente com o(a) filho(a) que vai ingressar no Ensino Médio a fim de:
 entender o funcionamento do Ensino Médio,
 conhecer os projetos e atividades de cada série,
 ter contato com os recursos pedagógicos do Colégio,
 observar o espaço físico,
 compreender as NORMAS DISCIPLINARES,
 saber como preparamos nossos alunos para o vestibular.

Atenciosamente,
A Diretoria

