
 
 
 
                                                                                                                            

                                                                                                                              Porto Alegre, 28 de junho de 2022. 

COMUNICADO Nº 47/2022 

ASSUNTOS: Semana de recuperações, reforço escolar, empréstimos biblioteca, jogos CAP, Recesso escolar, achados 

e perdidos 

 

PEDAGÓGICO 

• PERÍODO DE RECUPERAÇÃO: para os alunos do 3º EFI ano ao EM se inicia no dia 29/06. 

Solicitamos que os pais e responsáveis acompanhem o rendimento do aluno através do E-class. As 

notas parciais já estão disponíveis. 

• CONVOCAÇÕES PARA AS RECUPERAÇÕES: serão enviadas hoje dia 28/06, os responsáveis 

pelos alunos em recuperação receberão a convocação via e-mail. 

• REFORÇO ESCOLAR: informamos que o reforço escolar para os alunos do 3º EFI ao EM se encerra 

no dia 30/06. 

• REUNIÃO DE PAIS/CONSELHO DE CLASSE: para as turmas do Pré ao 2º ano do EFI prevista 

para o dia 07/07 foi transferida para o dia 08/07, maiores informações serão enviadas pela agenda do 

aluno. 

 

BIBLIOTECA 

      Devido à proximidade das férias escolares, nos próximos dias encerraremos os empréstimos domiciliares 

de livros. Após as férias voltaremos com a rotina normal de empréstimos. No entanto, as devoluções serão 

aceitas normalmente, pedimos que os livros sejam devolvidos até o dia 1º de julho independente da data de 

devolução registrada no comprovante de empréstimo, assim podemos evitar qualquer transtorno em relação 

a cobranças de multas por atraso. 

Os alunos que desejarem retirar livros para as férias devem atentar para as seguintes informações: 

• Os empréstimos para as férias serão realizados entre 04 e 08 de julho; 

• Poderão ser retirados 3 livros por aluno; 

• A devolução deverá ser realizada no primeiro dia de aula após as férias; 

• O aluno será responsável pela guarda e conservação dos livros emprestados, sendo vetada a 

transferência para terceiros; 

• Se houver atraso na devolução será cobrada multa por dia de atraso e por item emprestado, de acordo 

com as normas da biblioteca; 

• Não será permitido empréstimo para alunos que estiverem com qualquer PENDÊNCIA NA 

BIBLIOTECA. 

 



 
 
 

Atenção: Lembre-se de orientar o seu filho para sempre entregar os livros dentro das datas estipuladas, pois 

será cobrada multa de R$ 1,00 por dia por livro e o valor da multa é definido quando a devolução do registro 

é realizada. 

. 

JOGOS CAP 

• 06/07- Próxima quarta-feira, as turmas do 6º, 7º e 8º anos não terão aulas, somente os jogos. 

• 07/07- Próxima quinta-feira, as turmas do 9º ao EM não terão aulas, somente jogos. 

• No dia 04/07 enviaremos maiores informações. 

 

RECESSO DE JULHO 

      No período de 11 a 29/07 teremos o recesso escolar. 

      Plantão de atendimento na secretaria: 

• Manhã- 8h às 12h 

• Tarde- 13h às 17h 

 

ACHADOS E PERDIDOS 

      Procure a Coordenação Disciplinar e verifique se tem algum objeto do seu(sua) filho(a) por lá. 

Informamos que os objetos que não forem retirados até o dia 08/07/22 serão descartados/doados. 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

       Luizelia Pinzon Alva                         

                                                                       Diretora     
 

 

 

 

 

 

 


