ESCOLA ADVENTISTA DE RIO CLARO
3523 3640

Rio Claro, 06 de setembro de 2017.
Prezados Pais ou Responsáveis,
“Fala com sabedoria, ensina com amor. ” Provérbios 31:26
Apresentamos a seguir algumas datas e informações para o final do 3º
bimestre, conforme calendário escolar:
• 07/09 - Feriado Independência do Brasil
• 08/09 – Recesso Escolar
• 13/09 – Avaliação de Inglês para o 2ºA ao 5º ano - Ensino
Fundamental I
• 14/09 – Avaliação de Inglês para o 2ºB – Ensino Fundamental I
• 15 a 21/09 – 2º período avaliativo 3º bimestre – nessa semana não haverá reforço escolarenviaremos o cronograma das avaliações.
• 22/09 – Simulado Dudow para o 5º ao 9º ano
• 27/09 a 03/10 - Semana de Recuperação – haverá reforço escolar
• 01 e 02/10 – Jogos da Amizade para turmas do 6º ao 9º – UNASP – Engenheiro Coelho –
interessados devem se inscrever na secretaria da Escola.
•

Reuniões de Pais e Mestres 3º bimestre:
➢ 05/10 – Turmas vespertinas:
✓ Ed. Infantil – 13 às 17h
✓ 1º ao 4º ano – 14h15 às 17h
➢ 06/10 – Turmas matutinas:
✓ 1º ao 5º ano - 8h30 às 11h
✓ 6º ao 9º ano – 9h às 11h30

Obs.: As professoras do 1º ao 5º ano enviarão comunicados orientando os senhores sobre como acontecerá a
reunião em cada turma. Algumas reuniões serão coletivas, outras acontecerão de forma individual.
Consulte seu comunicado verificando se haverá reunião coletiva ou individual para a turma de seu(ua) filho. Caso
seja reunião individual, verifique seu horário.
Para as turmas da Educação Infantil a reunião será coletiva.
Não haverá aulas no dia da reunião.
• 09/10 – Início do 4º bimestre
Pedimos sempre sua atenção às atividades propostas pelos professores, às datas de entrega dos trabalhos e tarefas,
aos comunicados enviados pelos professores, para que não haja comprometimento nos resultados da avaliação do
3º bimestre.
Estamos à disposição
Cordialmente
A Direção

