
 
 
 
     

  01/12/2016 
 MANHÃ 

  Senhores Pais e/ou Responsáveis 

Estamos na reta final do ano letivo de 2016, por isso, encaminhamos esta circular com informações importantes: 
1º) 07/12/16 - Conselho de Classe para os 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9º (não haverá aula). Para os anos iniciais – 1º ao 5º - aulas 
normais. 
2º) 09/12/16 - Apresentação de Natal (todas as turmas) - 20h. Solicitamos que as famílias colaborem trazendo (aqueles 
que puderem) um quilo de alimento não perecível para que participem conosco do Natal Solidário da Rede La Salle (as 
doações serão para a Comunidade Santa Rita que montará as cestas de Natal a serem entregues as famílias atendidas 
por esta comunidade); 
3º) 12/12/16 - Entrega de Boletins e Pareceres do 3º trimestre (anos iniciais e finais) das  18h às 19h  (após este horário 
os mesmos estarão a disposição na secretaria da escola a partir do dia 13/12/16); 
4º) 13/12/16 - Último dia letivo - Confraternização de encerramento do ano para alunos e professores após o recreio  
(deverão trazer o que for combinado com os professores); 
5º) 14 e 15/12/16 - Exame Final – 131, 132; 
6º) 14, 15 e 16/12/16 - Exame Final – 6ºs, 7ºs,  8ºs e  9º ano; 
7º) 19/12/16 - Entrega dos Resultados do Exame Final das 14h às 15h 19h  (após este horário os mesmos estarão a 
disposição na Portaria da escola); 
8º) 21 e 22/12/16 - Avaliação Especial 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9º ano – não esquecer de verificar horário das avaliações, que, 
acontecerão nos dias: 21/12/16 – manhã e tarde e 22/12/16 – somente manhã; 
9º) 26/12/16 – Divulgação dos resultados da 9º ano após 14h – mural da portaria; 
10º) 26/12/16 – Divulgação dos resultados - 6ºs, 7ºs e 8ºs após 17h - mural da portaria; 
11º) 28/12/16 – Formatura do 9º ano às 20h; 
12º) Início do ano letivo de 2017 – 13/02/17. 

Atenciosamente, SCT 
 

 
 

            
 

 01/12/2016 
TARDE 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

Estamos na reta final do ano letivo de 2016 , por isso, encaminhamos esta circular com informações necessárias sobre as atividades 

programadas: 

1º) 09/12/16 - Apresentação de Natal (todas as turmas) - 20h. Solicitamos que as famílias colaborem trazendo (aqueles que 

puderem) um quilo de alimento não perecível para que participem conosco do Natal Solidário da Rede La Salle (as doações serão 

para a Comunidade Santa Rita que montará as cestas de Natal a serem entregues as famílias atendidas por esta comunidade); 

2º) 12/12/16 - Entrega de Boletins e Pareceres do 3º trimestre (anos iniciais e finais) das  18h às 19h  (após este horário os mesmos 

estarão a disposição na secretaria da escola a partir do dia 13/12/16); 

3º) 13/12/16 - Último dia letivo e confraternização de encerramento do ano para alunos e professores após o recreio (deverão 

trazer o que for combinado com a professora); 

4º) 14 e 15/12/16 - Exames Finais para os 3ºs, 4ºs e 5ºs anos (informamos que os alunos deverão vir somente no horário da sua 

prova. Após o término deverão retornar para casa; 

5º) 19/12/16 - Entrega dos Resultados dos Exames Finais das 14h às 15h; 

6º) Início do ano letivo 13/02/17. 

DATAS DOS EXAMES FINAIS – 133, 134, 4ºS E 5ºS ANOS  
 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Aproveitamos para informar que a escola disponibilizará, no dia da Apresentação de Natal, algumas cadeiras e 
bancos para que os convidados possam sentar, mas, não conseguiremos acomodar a todos e, por isso, solicitamos que tragam 
(quem quiser) uma cadeira de praia para colaborar.  

Atenciosamente, SCT 

HORÁRIO 14/12/16 – 4ª feira 15/12/16 - 5ª feira 

13h25min às 15h30min LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

15h50min às 16h30min EDUCAÇÃO RELIGIOSA NATUREZA E SOCIEDADE 

16h40min às 17h25min ARTES/ED. FÍSICA  LINGUA INGLESA  


