Comunicado /2019
Festa junina e encerramento do semestre F2 e EM
Parnamirim, 10 de junho de 2019.
“Educação é coisa do coração”.
Dom Bosco

Senhores Pais ou Responsáveis,
Saudações Salesianas!
Estamos chegando ao término do I semestre com muitos motivos para festejarmos,
em especial, o 1º lugar geral no I Simulado ENEM Salesiano 2019, resultado em nível
nacional.
Informamos que, no dia 14 de junho (sexta-feira), acontecerá a festa junina
para os alunos do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio, das 08h00 às 12h30. A festa é
reservada aos alunos, que terão o acesso às dependências da escola somente até às
09h00 e, por uma questão de segurança, não poderão trazer fogos de artifícios. Nesse
dia, não haverá aulas regulares, nem atividades do DAC, esporte e bilíngue.
Em virtude do engajamento do Grêmio Estudantil Bartolomeu Garelli em projetos de
ação social, estamos arrecadando, durante a FESTA JUNINA, alimentos não perecíveis,
que serão doados à Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva.
LEMBRETES IMPORTANTES!
14/06/2018
Festa Junina do FII e EM - das 08h00 às 12h30.
19/06/2019
Encerramento do I Semestre Letivo.
20/06/2019
Feriado Corpus Christi.
21/06/2019
Não haverá expediente ao público.
21/06 a 14/07 Recesso Escolar para os alunos da Ed. Infantil até a 2ª série EM.
22/06 a 07/07 Recesso Escolar para os alunos da 3ª série (Pré-Vestibular).
08/07/2019
Reinício das aulas para os alunos da 3ª série (Pré-Vestibular).
15/07/2019
Reinício das aulas para os alunos da Ed. Infantil até a 2ª série EM.

ATENÇÃO:
No período do recesso escolar, o atendimento ao público, ocorrerá das 07h30 às
12h00 e das 13h00 às 17h00.
Neste momento, desejamos que o recesso se torne um momento para
recarregarmos as energias e a esperança de realizarmos muitas conquistas.
Atenciosamente
Coordenação-Geral
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