
 
 

 

 

 

Senhores Pais e/ ou Responsáveis, 

COMUNICADO Nº 11/2018  

 
Goiânia, 30 de outubro de 2018. 

 

Parcela do mês de novembro: Fiquem atentos a data de vencimento da parcela referente ao mês de novembro. 

Garantam o desconto da data. O pagamento da parcela de novembro deverá ser efetuado somente no banco. 

Feriados e Recessos: Nesse mês de novembro contamos com dois feriados e um recesso escolar: 02/11 - Dia de 

Finados (sexta-feira/ feriado), e, 15/11 - Proclamação da República (quinta- feira/feriado) e 16/11 (sexta-feira/ 

recesso escolar); portanto, nos referidos dias não haverá aulas. Retornaremos às atividades nos horários normais, no 

dia 05/11 e 19/11 (segunda-feira). 

Formatura: A formatura da(o)s aluna(o)s do 1º ano A &B, 5º ano A & B e 9º ano - Única, acontecerá na segunda 

semana de dezembro, nos dias 11/12/2018 (segunda-feira) e 12/12/2018 (terça-feira). Para a colação de grau é 

necessário o uso da beca. A locação da beca é no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). As medidas das mesmas já 

foram tiradas. O pagamento do aluguel das becas deverá ser efetuado até o dia 23/11/2018 (sexta-feira), na Secretaria 

da Escola. Os convites de formatura serão entregues no mês de novembro. Abaixo segue a programação com as datas 

e horários dos eventos: 
 

SOLENIDADES DE FORMATURA - ANO LETIVO 2018 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Celebração em Ação de Graças 

pelo Ano Letivo 2018 
 

11/12/2018 

 

19 horas 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - 

Avenida Circular, nº 450 - Jardim 

Balneário Meia Ponte. 

Colação de Grau 

1º e 5º ano A & B e 9º ano - Única 
 

12/12/2018 

 

18h 45min 

Auditório da CDL (Câmara de Dirigentes 

Logistas) - Rua 8, nº 626 - Setor Oeste. 

 

Matrícula 2019: As matrículas para o ano letivo de 2019 estão abertas. Procurem a Secretaria da Escola para maiores 

informações. A Escola funcionará normalmente até o dia 21/12/2018 (sexta - feira). Dos dias 22/12/2018 a 1º/01/2019 

estaremos em recesso de final de ano. Retornaremos as atividades normais no dia 02/01/2019 (quarta - feira).            

O horário de funcionamento da Secretaria da Escola é das 7h00 às 17h00. 

Torneio Interclasse: Durante o mês de novembro, ocorrerão os jogos do Projeto 'Interclasse', que serão findados 

com uma cerimônia de entrega de medalhas as turmas vencedoras. Os jogos e gincanas acontecerão no horário de aula 

e contemplarão todas as turmas, desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. Acreditamos em 

características como: espírito de equipe, compromisso, disciplina e persistência, que os esportes exercem sobre 

aqueles que o praticam, por isso, incentivamos ações cujo intuito é o de promover a integração de toda comunidade 

escolar através dos sentimentos de cooperação e coletividade suscitados pelas atividades esportivas. 

Campanha Natal Solidário: A campanha desse ano letivo de 2018, visa arrecadar alimentos (bolachas água e sal, 

biscoitos, gelatina, dentre outros) e itens de higiene pessoal (fralda, álcool gel, sabonete, creme dental, etc.), durante 

todo o período dos Jogos Interclasse 2018, para doar ao Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento de câncer na 

região Centro-Oeste, que serão entregues a unidade operacional da Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

(ACCG), e, enviadas ao Setor de Nutrição e Dietética do referido Hospital, para auxiliar na alimentação dos doentes 

que recebem tratamento nessa unidade. 

Conselho de Classe: Dia 23/11/2018 (sexta-feira) haverá o 1º Conselho de Classe Final do Ano Letivo 2018, para 

a avaliação do desempenho da(o)s aluna(o)s no decorrer do ano letivo, portanto, não teremos aulas nesse dia, em 

ambos os turnos, matutino e vespertino. Retornaremos as atividades no dia 26/11/2018 (segunda-feira), nos horários 

habituais. 

Atenciosamente,  

Equipe Gestora. 


