
 

 
Brasília, 22 de novembro de 2018. 

Assunto: Atividades finais do 2º Semestre 

Prezada família,  

Durante o 2º semestre de 2018, desenvolvemos inúmeras atividades e vivenciamos 

momentos especiais de aprendizagem e convívio com nossos amigos. 
Segue o resumo das atividades que serão desenvolvidas no final deste semestre. 

19 a 28/11 Semana de avaliação, AVII, do 1º ao 5º ano. 

27/11 
3ª feira 

Entrega aos pais do livro literário, “Escrito por você” e materiais de redação do 

1º ao 3º ano.  

MATUTINO será de 11h30 às 12h, na sala de aula. 
VESPERTINO de 17h30 às 18h, na sala de aula. 

28/11 
4ª feira 

Entrega aos pais do livro literário, “Escrito por você” e materiais de redação do 

4º e 5º ano.  

MATUTINO será de 11h30 às 12h, na sala de aula. 
VESPERTINO de 17h30 às 18h, na sala de aula.  

29/11 
5ª feira 

Aula normal. Entrega, aos pais, das vestimentas para a cantata de natal em 
horário de aula na sala do Mind Lab. 
De 7h30 às 12h30  e  13h30 às 18h30.   

30/11  

6ª feira 

Não haverá aula. Feriado. 

3/12 
(2ª feira) 

Não haverá aula para o turno matutino. 

Aula normal para o turno vespertino, com exceção do 5º ano C. 

Apresentação do musical natalino: “O aniversário de Jesus”. 
Auditório Éber Vasconcelos, às 19h30. 
Os alunos do musical devem estar na escola às 18h30 nas salas laterais ao 
auditório. 

4/12 
(3ª feira) 

Não haverá aula para o turno vespertino. 

Aula normal para o turno matutino, com exceção do 5º ano A e B. 

Apresentação do musical natalino: “O aniversário de Jesus”. 
Auditório Éber Vasconcelos, às 19h30. 
Alunos do musical devem estar na escola às 18h30 nas salas laterais ao 
auditório. 

3 a 7/12 Revisão de conteúdos do ano letivo. 

7/12 

(6ª feira) 

Último dia de aula.  

ENTREGA DO BOLETIM do 4º bimestre aos pais no pátio da escola. Não 

haverá reunião com os professores. Os pais que desejarem, podem marcar 
horário individual com o SOE. 

7/12 
(6ª feira) 

Feira para troca ou compra de livros. Traga os seus livros. 
Horário de aula. 
 

10 a 12/12 RECUPERAÇÃO FINAL. 

13/12 Conselho de classe. 

14/12 Divulgação de resultados da recuperação Final. 

“Por isso nós somos muitíssimo agradecidos ao Senhor.” Atos 24:3 

Cordialmente,  

Kênia Araujo Santana                                                                     Ana Paula do Couto 
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