Parnamirim, 25 de Agosto de 2017.
Srs. Pais ou Responsáveis,
Nossos cumprimentos!
Encerramos as provas do II Trimestre. Agradecemos a Deus pelo crescimento humano,
social, intelectual e espiritual de toda a comunidade educativa salesiana.
No dia 31 de agosto, celebraremos a Festa de Dom Bosco, patrono do nosso Colégio
no horário normal de aulas.
Para o fortalecimento da nossa caminhada pedagógica e participação dos senhores em
nossas atividades, seguem algumas informações importantes.
O boletim será enviado na agenda do (a) aluno (a) dia 30 de agosto, quarta-feira.
Realizaremos Plantão Pedagógico conforme cronograma abaixo:
 Do 1° ao 5º anos - dia 31de agosto, das 18h30 até 20h00.
 6º e 7º Anos – Turno Vespertino – dia 01 de setembro, das 17h30 às 19h30, (Salas do 2º
andar). Nesse dia, os alunos serão liberados às 17h10.
 Do 6º ao 9º Anos – Turno Matutino – dia 02 de setembro, das 08h00 às 11h00 (Salas do
1º andar).
 8º e 9º Anos - Turno Vespertino - dia 02 de setembro, das 08h00 às 11h00 (Salas do 1º
andar).
 1ª e 2ª Séries - Ensino Médio – dia 02 de setembro, das 08h00 às 11h00 (Salas do 2º
andar).
O resultado do Bilíngue acontecerá conforme cronograma abaixo:
31/08
Quinta-feira
Das 13h20 às 14h20
Renata – sala 313
Miguel – sala 312
Flavinha – sala 314
Bruno – coord.
bilíngue

31/08
Quinta-feira
Das 19h05 às 20h05
Renata – sala 312
Flavinha – sala 313

01/09
Sexta-feira
Das 13h20 às 14h20
Milton – sala 313
Alexandre – sala 314
Flávia – sala 312
Mariah – coord.
bilíngue

01/09
Sexta-feira
Das 19h05 às 20h05
Mariah – sala 314

A REC 2 será realizada no período de 05 a 15 de setembro. Cronograma disponibilizado
no site do Colégio.
Os alunos do 2º ao 5º Anos farão a REC 2 nos primeiros horários e depois terão aula
normal. Por isso, devem trazer material para as aulas do dia.
Para os alunos do 6º ao 9º anos e Ensino Médio (1ª e 2ª séries), a REC 2 será realizada
após o intervalo. Nesse período, as aulas serão de 45 min. Iniciaremos a aplicação das provas às

09h35 (turno matutino) e às 16h05 (turno vespertino). Os alunos que não irão fazer REC 2 serão
liberados a partir dos horários indicados para cada turno.
Aproveitamos para lembrar o nosso horário de aulas.
Turno Matutino:
 Do 6º ao 9º Anos - das 07h00 às 12h20
 Da 1ª à 3ª Séries – Ensino Médio – das 07h00 às 13h10.
Turno Vespertino:
 Do 1º ao 5º Anos – das 13h30 às 18h00
 Do 6º ao 9º Anos - das 13h30 às 18h50
Caso haja necessidade de retirar seu filho (a) antes do término das aulas, favor
comunicar pela agenda.

Atenciosamente,
Coordenação Geral

