
Informativo 2020/2021

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

Organização
das Nações Unidas

a Ciência e a Cultura

Membro das

Escolas
Associadas
da UNESCOpara a Educação,

Microsoft

SCHOOLS
SHOWCASE
SCHOOLSSCHOOLSSCHOOLS

PUBLICAÇÃO DO BOLETIM ON-LINE - RESULTADO FINAL:

DIA 30/11
Ensino Fundamental do 1° ao 8º ano – O boletim 
estará disponível para acesso a partir das 17h.

DIA 05/12

O estudante que não atingir a média necessária para a 
aprovação assistirá às aulas de recuperação, de acordo 
com o horário de aulas específico para esse período.

As aulas de recuperação acontecerão a partir 
do dia 01/12 para Ensino Fundamental (1º ao 
8º ano) e 07/12   para o 9º ano e Ensino Médio.

>

9º ano e  Ensino Médio – O boletim estará 
disponível para acesso  a partir das  9h.

 A partir do dia 10/12,  os  alunos do Ensino 
Fundamental e Médio realizarão as avaliações de 
recuperação que serão aplicadas nos dois 
primeiros horários. Haverá aula nos demais 
horários da seguinte forma:
> Fundamental Anos Iniciais - 3° e 4º horários;
> Fundamental Anos Finais e Ensino Médio – 3º, 4º, 5º 
e 6º horários.

Obs. :  Poster iormente,  enviaremos o 
calendário de avaliação de recuperação.

Para mais esclarecimentos procurar:
1º Ano do Fund. Anos Iniciais –  Tia Dôra, Welida 
Fabrícia ou Alânia Dias;
2º ao 5º Ano do Fund. Anos Iniciais – Eliana Xavier, 
Roberta Farias ou Conceição Grangeiro;
6º ao 9º Ano do Fund. Anos Finais - Ana Cristina;
1ª à 3ª Série do Ensino Médio – Eduardo Alves. 

 Agendaremos  horário das 8h às 12h e das 14h às 
17h, on-line ou presencial para informarmos o 
resultado aos pais ou responsáveis da seguinte forma:
19/12 - 6° ao 8º ano do Ensino Fundamental;
21/12 - 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental;
22/12 -  9° ano do fundamental e Ensino Médio.

RESULTADO DE RECUPERAÇÃO

ATENÇÃO!

 ÚLTIMO DIA DE AULA 

Dia 30 /11 - Ensino Fundamental até 8º ano. 

Dia 04/12 - 9º ano do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.

Dia 18/12 - Educação Infantil.

INÍCIO DO ANO LETIVO 2021

ATENÇÃO!
MATRÍCULA DOS 
ESTUDANTES VETERANOS 

Ler com bastante atenção o informativo que foi 
enviado aos pais e/ou responsáveis em que se 
enfatiza:

o período de matrícula para alunos 
veteranos com desconto especial será até 
18 de dezembro de 2020.
passada a data destacada, o benefício será 
automaticamente cancelado e não haverá 
garantia da vaga.

a matrícula pode ser realizada on-line (Link 
do passo a passo disponível no nosso site). 

I- 

II- 

III- 

LIVROS E FARDAMENTOS

A partir do dia 10 de janeiro de 2021, livros e 
fardas estarão à venda na Loja do Colégio.

Ensino Médio; (Quinzena Enem) 

Infantil V; 

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano); 

Infantil IV;

Infantil III;

Infantil II.

12 de janeiro

*26 de janeiro

*27 de janeiro

*01 de fevereiro

*08 de fevereiro

Juazeiro do Norte, novembro 2020.

É tempo de encher o coração de esperança
sentir que o amanhã está cheio 
de possibilidade e bênção.

Neste tempo em que se anuncia
a chegada do Menino Deus,
o Amor guia-nos, e, em cada coração,
renova-se sonho e confiança.

Cordialmente, 
Direção e Supervisão Pedagógica. 

*As datas poderão sofrer alterações, caso ocorram, 
informaremos antecipadamente. 


