
 
 

AGENDA 2017 
 
 

INÍCIO DAS AULAS EM FEVEREIRO 
 

06 – Início das aulas: 
   Ensino Médio > (07:15 às 12:50); 
   7º/ 8º ano do Ens. Fundamental >(07:15 às 12:00 /13:15 às 17:50); 
   3º ao 5º ano do Ens. Fundamental > (07:15 às 11:40 /13:15 às 17:40); 
   Pré I e Pré II da Ed. Infantil > durante a semana de 06 a 10:  
        Manhã - 07:15 às 08:45 = meninos / 09:00 às 10:30 = meninas    
        Tarde - 13:15 às 14:45 = meninos; 15:15 às 16:45 = meninas.  
        Na semana de 13 a 17 os alunos sairão 1 hora mais cedo (07:15 às 10:30 / 13:15 às 16:30) 
 
07 - Início das aulas: 
   6º / 9º anos do Ens. Fundamental >. (07:15 às 12:00 /13:15 às 17:50); 
  1º / 2º anos do Ens. Fundamental >  (07:15 às 11:40 /13:15 às 17:40); 
 
08 - Início das aulas: 

 
       Maternal I e Maternal II da Ed. Infantil > durante a semana de 06 a 10:  
       Manhã > 07:15 às 08:45 = meninos; 09:00 às 10:30 = meninas    
       Tarde > 13:15 às 14:45 = meninos; 15:15 às 16:45 = meninas  
       Na semana de 13 a 17 os alunos sairão 1 hora mais cedo (07:15 às    10:30 / 13:15 às 16:30) 
                  Manhã - 07:15 às 08:45 = meninos; 09:00 às 10:30 = meninas    
                  Tarde - 13:15 às 14:45 = meninos; 15:15 às 16:45 = meninas  
                  Na semana de 22 a 26 os alunos sairão 1 hora mais cedo (07:15 às 10:30 / 13:15 às 16:30) 

 
REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS  

 
07/02 – (terça-feira) - Às 17:00 horas – Todos os responsáveis dos alunos do Maternal I 
 
11/02 - (Sábado) - Às 09:00 horas - Somente para os responsáveis dos alunos novos do 2º ao 5º ano do         

Ensino Fundamental 
 

11/02 – (Sábado) - Às 10:30 horas – Todos os responsáveis dos alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental. 
 

11/02 - (Sábado) - Às 15:00 horas - Somente para os responsáveis dos alunos novos do Maternal II / Pré     
I e II da Educação Infantil. 
 
18/02 - (Sábado) - Às 14 horas – Todos os responsáveis dos alunos do 6º ano do Ens. Fundamental. 

 
18/02 - (Sábado) - Às 15:30 horas – Somente os responsáveis dos alunos novos do 7º ao 9º ano do Ens. 

Fundamental. 
 

18/02 - (Sábado) - Às 17 horas - Todos os responsáveis dos alunos da 1ª Série do Ensino Médio e 
somente os responsáveis dos alunos novos das 2as e 3as Séries do Ensino Médio. 

 
 
 

Obs.: As aulas do Integral iniciarão de acordo com o calendário abaixo, também. 
 

 
Agradecemos, desde já, a confiança em nós depositada, pela 

formação do seu bem maior seu (sua)filho (a).  
Conte sempre conosco! 

 


