
 

 
 

 

 

Senhores Pais e/ ou Responsáveis,
 
Aproxima- se o final do ano letivo de 2018. É tempo de agradecer todas as bênçãos e 

desafios que nos fizeram crescer e nos tornaram mais fortes na conquista dos nossos sonhos. Estamos 
concluindo mais um ano de parceria entre escola e família na educação de nossos alunos.

Agradecer a confiança depositada em nosso trabalho e esper
aluno no ano de 2019. Pedimos a sua atenção para as últimas datas importantes de nosso calendário 
escolar. 

DATAS 
09.11 Avaliação mensal de Ciências.

12.11 Entrega do roteiro das provas bimestrais aos 
15.11 Feriado da Proclamação da República e Celebração da 1ª Eucaristia na Igreja Nossa 

Senhora de Lourdes, bairro Vermelha.
16.18 Entrega do resultado das provas mensais na mochila das crianças.

OBS: As provas serão anexadas na mochila da criança. 
18.11 Segundo Teste Bolsa 

 

19 a 23.11 
Semana de Avaliações Bimestrais 
Horário: De 8h às 11h40min.

23.11 Encerramento das modalidades Judô e Ballet
26 a 29.11 Prova de 2ª chamada para os alunos que perderam as 

Horário: 8h às 11h
26.11 De 8h às 11h da manhã, ensaio para a 

27.11 Das 10h às 12h
Loca: Theatro 4 

27.11 Às 18h – Festa Natalina 2018 no T

04.12 Resultado das provas bimestrais aos pais.
Horário: 8h às 11h(Turno manhã) e das 14h às 17h (turno tarde).

 

05 a 07.12 
Aulas de recuperação de 7h às 11h40min
13h30min às 18 (turno tarde)

18.12 Resultado da recuperação e entrega dos roteiros das provas finais aos pais.
8h às 11h(Turno manhã) e das 14h às

19 a 21.12 Provas finais para os alunos que não passaram na recuperação.
 

28.12 
 

Resultado final para os pais. 8h às 11h(Turno manhã) e das 14h às 17h (turno tarde) 
Mês 

07a 18.01.19 Período de entrega 
28.01.19 Início do ano letivo 2019

Atenção para datas importantes; 
            PERÍODO DE MATRÍCULA:

� Alunos aprovados e/ou retidos direto
� Alunos aprovados e/ou retidos após a 
� Alunos aprovados e/ou retidos após a prova final

2019.  
 

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO 

DAS ATIVIDADES

ENSINO FUNDAMENTAL I

Teresina, 14 de 
Senhores Pais e/ ou Responsáveis, 

se o final do ano letivo de 2018. É tempo de agradecer todas as bênçãos e 
desafios que nos fizeram crescer e nos tornaram mais fortes na conquista dos nossos sonhos. Estamos 
concluindo mais um ano de parceria entre escola e família na educação de nossos alunos.

Agradecer a confiança depositada em nosso trabalho e esperamos ter seu(s) filho(s) como nosso 
aluno no ano de 2019. Pedimos a sua atenção para as últimas datas importantes de nosso calendário 

MÊS - NOVEMBRO 
Avaliação mensal de Ciências. 

Entrega do roteiro das provas bimestrais aos alunos. 
Feriado da Proclamação da República e Celebração da 1ª Eucaristia na Igreja Nossa 
Senhora de Lourdes, bairro Vermelha. 
Entrega do resultado das provas mensais na mochila das crianças.
OBS: As provas serão anexadas na mochila da criança.  

Teste Bolsa para o ano letivo 2019. 
Avaliações Bimestrais 4º bimestre. 

Horário: De 8h às 11h40min. (Turno manhã) e das 14h às 18h (Turno Tarde)
Encerramento das modalidades Judô e Ballet 
Prova de 2ª chamada para os alunos que perderam as Avaliações Bimestrais

às 11h para os alunos dos turnos (manhã e tarde). 
s 11h da manhã, ensaio para a Festa Natalina, na quadra do CPI Arêa Leão. 

Das 10h às 12h - Ensaio geral da festa natalina. 
4 de Setembro  

Festa Natalina 2018 no Theatro 4 de Setembro. 

Mês - Dezembro 
Resultado das provas bimestrais aos pais. 

11h(Turno manhã) e das 14h às 17h (turno tarde).
Aulas de recuperação de 7h às 11h40min - Manhã 
13h30min às 18 (turno tarde) 
Resultado da recuperação e entrega dos roteiros das provas finais aos pais.

s 11h(Turno manhã) e das 14h às 17h (turno tarde) 
Provas finais para os alunos que não passaram na recuperação. 

Resultado final para os pais. 8h às 11h(Turno manhã) e das 14h às 17h (turno tarde) 
Mês – Janeiro - Datas importantes 

Período de entrega dos materiais coletivos na escola 
Início do ano letivo 2019 

PERÍODO DE MATRÍCULA: 
Alunos aprovados e/ou retidos direto- De 30 de novembro a 10 de dezembro.
Alunos aprovados e/ou retidos após a recuperação- De 18 a 30 de dezembro 2018.
Alunos aprovados e/ou retidos após a prova final- De 28 de dezembro de 2018 a 10 de janeiro de 

 

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO 

DAS ATIVIDADES – 2018 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

 

de novembro de 2018.               

se o final do ano letivo de 2018. É tempo de agradecer todas as bênçãos e também os 
desafios que nos fizeram crescer e nos tornaram mais fortes na conquista dos nossos sonhos. Estamos 
concluindo mais um ano de parceria entre escola e família na educação de nossos alunos. 

amos ter seu(s) filho(s) como nosso 
aluno no ano de 2019. Pedimos a sua atenção para as últimas datas importantes de nosso calendário 

Feriado da Proclamação da República e Celebração da 1ª Eucaristia na Igreja Nossa 

Entrega do resultado das provas mensais na mochila das crianças.  

(Turno manhã) e das 14h às 18h (Turno Tarde) 

Avaliações Bimestrais 
 

na quadra do CPI Arêa Leão.  

11h(Turno manhã) e das 14h às 17h (turno tarde). 

Resultado da recuperação e entrega dos roteiros das provas finais aos pais. 

 

Resultado final para os pais. 8h às 11h(Turno manhã) e das 14h às 17h (turno tarde)  

de novembro a 10 de dezembro. 
De 18 a 30 de dezembro 2018. 

De 28 de dezembro de 2018 a 10 de janeiro de 

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO 


