
 
Goiânia, 31 de março de 2017. 

Comunicado nº 03/2017 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Parcela do mês de abril: Fique atento a data de vencimento da parcela referente ao mês de abril. Garanta o desconto! 

Documentos Escolares: Solicitamos aos pais/ responsáveis, que devem históricos escolares e demais documentos de suas/ 

seus filha(o)s, que regularizem  a vida escolar dos mesmos junto a escola.  A(o)s  aluna(o)s do *ensino fundamental II - 6º 

ao 9º ano, que devem fichas de exame biométrico, providenciar os exames e entregá-los  à  coordenação pedagógica até o 

dia 05/04/2017 (quarta-feira), data final.  

Visita dos Índios da Etnia Fulni-ô: Dia 03/04/2017 (segunda-feira), iremos receber uma visita muito especial aqui na 

Escola, em comemoração ao dia do índio, quem virá promover uma aula diferente e divertida serão os índios nativos da 

etnia Fulni-ô, que habitam a região do município de Águas Belas, no Estado de Pernambuco. Essa etnia se localiza na 

região do polígono das secas, e, infelizmente atravessa um período de oito anos sem chuva. Seca esta que destruiu a 

agricultura de subsistência que mantinha toda tribo. Para sobreviverem, os índios Fulni-ô, saem de sua aldeia para vender o 

artesanato e se apresentarem, como forma de levantarem fundos para manterem a aldeia, assim como, sua língua nativa, o 

Yaathe, rituais culturais como o Ouricuri, enfim, sua cultura viva para as próximas gerações. Como forma de colaborar com 

o grupo indígena, pedimos a contribuição de R$ 5,00 (cinco reais), que serão repassados aos índios para que mantenham 

seu legado cultural.   

Feriado e Recesso: No dia 13/04/2017 (quinta-feira), haverá recesso escolar, seguido do feriado do dia 14/04/2017 (sexta-

feira), Paixão de Cristo, retornaremos as atividades normais, no dia 17/04/2017 (segunda-feira), nos horários costumeiros. 

Também, será feriado, dia 21/04/2017 (sexta-feira), em comemoração ao "Dia de Tiradentes". Dia 24/04/2017 (segunda-

feira), retornaremos às aulas, no horário de sempre.  

Cursos Livres: Lembramos que os cursos livres de ballet e karatê já iniciaram. Aos que tiverem interesse em matricularem 

suas/ seus filhas(os), procurar a secretaria da Escola. Lembramos também que as aulas do curso preparatório para o IFG, 

destinadas a(o)s aluna(o)s do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, mas também aberto à comunidade, iniciaram no mês de 

março. Sendo assim, a(o)s interessada(o)s ainda podem se inscreverem. Para tal, basta procurarem a secretaria da Escola 

para maiores informações.  

Aplicativo do Orientar: Nosso aplicativo para smartphones já está disponível nas lojas virtuais das tecnologias Android 

(Google Store) e IOS (iTunnes). Baixe-o gratuitamente e acompanhe o desenvolvimento escolar de seu/ sua filho(a). 

Maiores informações, procure a secretaria da Escola. 

Campanha Páscoa Solidária: Para esse ano letivo de 2017, a Escola está propondo uma reflexão acerca de pessoas com 

deficiência que vivem com outro tipo de família. A instituição escolhida para receber as doações arrecadadas pelo projeto 

'Páscoa Solidária', é a Vila São Cottolengo. Cada turma de aluna(o)s pesquisará afim de conhecer e se integrar a uma ala da 

instituição de acolhimento, bem como irá preparar uma cesta com itens específicos, que serão descritos nas agendas pela(o)s 

professores, para presentear a(o)s interna(o)s da ala escolhida, como culminância da 'Páscoa Solidária'. 

Teatro: Fabulosa Fábrica de Chocolate (somente para os(as) alunos(as) do 2° ao 5° ano - Informamos que o passeio ao 

teatro para assistir a peça “Fabulosa Fábrica de Chocolate”, ocorrerá no dia 25/04/2017 (3ª feira), em ambos os períodos, 

isto é, matutino e vespertino, no Teatro Rio Vermelho, do Centro de Convenção de Goiânia. Na semana que antecederá ao 

teatro, serão enviados os convites (ingressos + transporte), que deverão ser pagos com antecedência na secretaria da Escola. 

Pontualidade aos horários da Escola: Reforçamos a importância da(o)s aluna(o)s serem assídua(o)s e pontuais às aulas, 

pois as faltas e atrasos frequentes prejudicam-na(o)s em seu desenvolvimento escolar. Lembramos ainda, do uso do cartão 

de identificação escolar diariamente, imprescindível para a marcação da presença da(o)s aluna(o)s e também para a 

segurança da(o)s mesma(o)s. 

Reunião com pais: Dia 28/04/2017(sexta-feira) ocorrerá a reunião de pais para entrega de média do 1° trimestre do ano 

letivo 2017. Na primeira parte, ocorrerá a palestra do projeto Escola de Pais, cujo o tema: "Os desafios da mulher 

contemporânea", que será ministrada por Geralda Ferraz, presidente da 'Associação Mulheres na Comunicação'. E, na 

segunda parte, a entrega dos boletins escolares, além da oportunidade dos pais conversarem sobre o desenvolvimento de 

suas/seus filha(o)s com a(o)s professores. Horários: Matutino – das 7h00min às 10h00min; e, vespertino – 13h00min às 

16h00min. 

Atenciosamente, Equipe Gestora. 


