
Missão: Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos, comprometidos com 

o bem-estar da comunidade, da pátria e com Deus. 

Data: 31/07/2019    

De: Direção 

Para: Pais e alunos   

Memorando: 050  
 

 

Estamos muito felizes e gratos à Deus, em retornar às atividades letivas! Temos muitos projetos pela frente neste semestre. Seguem as 

informações iniciais para termos juntos uma excelente retomada às aulas. 

 Aulas de Reforço escolar – alteração dias e horários (iniciam-se a partir de 05/08): 

Houve necessidade de alteração nos horários do reforço escolar, para um melhor desempenho acadêmico de nossos alunos, haja 

visto que muitos não participavam dessa atividade importante para a fixação dos conteúdos de Português e Matemática. 

o Os alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º ano), terão a 7ª aula, cada turma duas vezes na semana, até as 12h45, 

já contemplando neste horário, o reforço escolar. Atente para os horários da tabela abaixo: 

 

DIA DA SEMANA REFORÇO PORTUGUÊS REFORÇO MATEMÁTICA 

2ª feira 6º ano --------------------------- 

3ª feira 7º ano 6º ano 

4ª feira 8º ano 7º ano 

5ª feira 9º ano 8º ano 

6ª feira ---------------------- 9º ano 

 

o Os alunos do Ensino Fundamental I (1º a 5º ano): As aulas de reforço serão às quintas-feiras, conforme horários 

abaixo: 

HORÁRIO TURMA 

14h 4° ano 

14h45 3° ano 

15h30 2° ano 

16h15 1° ano 

 

 Jogos Inter classes: No dia 06/08, terça-feira acontecerá um evento que você não pode perder! Inscrições com o representante 

de classe até dia 02/08 – sexta-feira. A partir das 18h, iniciaremos os jogos inter classes com as modalidades:   

o Futsal 

o Pebolim 

o Pingue Pongue 

o Arremesso Livre 
 

 Desfile Cívico: Teremos uma participação importante de nossa escola no desfile da cidade, em comemoração ao 82º aniversário 

de Votuporanga. Assim, gostaríamos da atenção de todos para as informações: 

 Data: 08/08/2019 (quinta-feira) 

 Horário de chegada: 07h30 

 Local: Rua Amazonas, entre as ruas Tibagi e Itacolomi. 

 Os alunos devem comparecer com uniforme completo. 

 Todos os alunos que participarem do desfile Cívico, devem procurar a Secretária Rita, para assinar a presença. Estes alunos 

receberão um bônus de um ponto na média. 

 Neste dia (08/08) não haverá aulas na Escola devido ao Feriado Municipal. 
 

 09/08/2019 – Recesso Escolar – Não haverá aulas. 
 

 Homenagem aos Pais: Está chegando o dia de homenagear aquele que é o nosso porto seguro, nossos queridos Papais! 

o Data: 13/08 – Terça-Feira 

o Local: Auditório da Escola, entrada pela Rua Santa Catarina. 

o Horário:  

 Alunos: 19h 

 Pais e convidados: 19h30  

o Traje:   

 Alunos – Uniforme Completo 

 Pais - Esportivo 

Teremos a participação especial da Orquestra de Cordas da Escola 

de Música que acontece todas as terças-feiras em nossa Escola, 

sob a Regência do Maestro Tuca. 
 

Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, estamos à disposição. 
 

Um abraço,  

A Direção 

Os alunos devem estar com 

uniforme completo e tênis para o 

reforço escolar.  


