
Horário Geral das aulas 2014: 

Ed. Infantil: Manhã: 8h às 12h     /   Tarde: 13h20 às 17h20 

1º ano: Manhã: 7h50 às 12h20    /  Tarde: 13h20 às 17h50 

2º ao 5º ano: Manhã – 7h10 às 12h10    /  Tarde: 13h15 às 18h15    

6º ao 9º ano: Manhã: 7h às 12h20  /  Tarde: 13h20 às 18h40  

 

Cronograma de Encerramento do ano letivo de  2013 e 

 Início do ano letivo de 2014 

Educação Infantil e Ensino Fundamental  
 

2013 

09/12 Reunião de Pais – Atendimentos individuais – turmas da manhã (15h30 às 
18h30) 

10/12 Reunião de Pais – Atendimentos individuais – turmas da tarde (15h30 às 
18h30) 

12 a 18/12 Recuperação Final  
19/12 Último dia de aula para alunos do período integral 

2014 

06/01 Retorno do período 

integral 

A programação de férias dos alunos do integral 

será disponibilizada no site da escola em Janeiro. 

 

13 a 31/01 

  

Livraria Livro Fácil  

 
Plantão de vendas  dos livros didáticos na escola 

para os alunos de 1º ao 9º ano.  
 

 
28/01 

 
Início das Aulas para os 
alunos de 2º ao 9º ano  

2º e 3º ano: Os materiais escolares que ficarão na 

escola deverão ser trazidos no dia 29/01. Os livros 

didáticos dia 30/01.  

4º e 5º ano:  Os materiais escolares que ficarão na 

escola deverão ser trazidos no dia 30/01. Os livros 

didáticos dia 31/01. 

 
 

29/01 

 
Happy Day – Educação 

Infantil ao 1º ano 
 

Os alunos deverão vir acompanhados dos pais ou 
responsáveis para conhecer a professora e a sala. 

Horários: 
8h às 10h – turmas da manhã 

13h20 às 15h20 – turmas da tarde 

 

04/02 

 

Reunião de Pais 

Educação Infantil e 1º ano 

 

19h – Reunião turmas da manhã 
20h15 – Reunião turmas da tarde 

 

 

 
05/02 

 

Reunião de Pais 

Fundamental I e II (2º ao 

9º ano) 

 

19h – Reunião turmas da manhã 
20h15 – Reunião turmas da tarde 

 

 

Algumas datas poderão ser alteradas de acordo com a necessidade da escola. 


