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Agosto 

23 – Conselho de Classe – 8ºs e 9ºs anos – Não haverá aula para as turmas de 8ºs e 9ºs anos. 

24– Conselho de Classe – 6ºs e 7ºs anos – Não haverá aula para as turmas de  6ºs e 7ºs anos. 

24 – Aula passeio à Fazendinha – 2ºs anos. 

27 a 31 – Período de reuniões com os Responsáveis dos alunos do 6º ao 9º ano.  

Obs.: As datas das avaliações do 1º ano serão enviadas em anexo na agenda.  
 

Setembro 

05 - Aula passeio dos 4ºs anos para os “Três Ecossistemas.” 

07 - Independência do Brasil – (Feriado) – “A Independência é construída a cada novo dia com o nosso 

compromisso por uma educação melhor”. 
 

17 a 19 – Simulado (AV1) – 4ºs aos 9ºs anos 

25 – Aula passeio dos 5ºs anos à “Entidade Ambientalista Onda Verde.”  

25 e 26 – Segunda Chamada AV1 – Simulado - 4ºs aos 9ºs anos 

Pedido de 2ª chamada da AV1 (SIMULADO), somente pelo Responsável, na recepção da escola até o dia 

21 de setembro. 

  

28- Teatro: “A MAGIA DA QUÍMICA”  6º ao 9º ano – Salão do CSA. 
 

Outubro 

01/10 a 29/11-Período das atualizações dos dados cadastrais dos Responsáveis.  

01/10 a 29/11- Inscrições para alunos novos: Educação Infantil ao 9º ano:  

http://www.colegiosantoantoniorj.com.br . Para quem não tem acesso à Internet, a inscrição poderá ser feita na 

Biblioteca do Colégio, de 13h30min às 15horas. 
 

04 - DIA DE SÃO FRANCISCO – “Para pregar a paz ... primeiro você precisa ter paz dentro de você”. (São 

Francisco de Assis.) – RECESSO  

08- Teatro com o grupo cochicho na coxia – Educação Infantil e 1os anos. 

09 – Comemoração do dia da Criança -  “Ser criança é estar de bem com a vida, é ter toda a energia do universo 

em si.”  

10 a 15 – Assembleia e Capítulo das Irmãs Franciscanas de Dillingen.  

12- N. SRA. APARECIDA E DIA DA CRIANÇA- Feriado – “ Que Nossa Senhora Aparecida caminhe ao nosso 

lado, abençoando nossos passos, iluminando nossas escolhas e fazendo da nossa vida uma comunhão de fé.” 

CONSCIENTE ! 

Mude o teu jeito de ver o país. A tua atitude faz toda diferença ! 

O Brasil tem enfrentado problemas sociais, políticos e ecológicos. 

Numa democracia, como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental 

importância, além de representar um ato de cidadania, possibilitam a 

escolha de representantes e governantes que fazem e executam leis que 

interferem diretamente em nossas vidas.  É o nosso dever como cidadão 

nos preocuparmos com o nosso país e tentar impedir que esta situação 

alarmante continue a se expandir. 

Queremos uma sociedade justa e igualitária, onde todos tenham 

direto à saúde, à educação, à alimentação e onde os políticos cumpram com 

suas obrigações. Queremos um país livre da violência. Devemos juntos, 

lutar pela paz, uma paz que não restringe à classe, à cor ou à cultura. O voto, 

numa democracia, é uma conquista do povo e deve ser usado com critério 

e responsabilidade. 

 

http://www.colegiosantoantoniorj.com.br/
https://www.suapesquisa.com/religiaosociais/democracia.htm


 

 

15- DIA DO PROFESSOR – “O educador se eterniza em cada ser que ele educa”. 

Tarde de Autógrafos – Trabalho Literário  – 5º ano (Aguardar data). 

Projetos: Recriando e Pintando / Tapete Literário - Educação Infantil e 1º ano (Aguardar data). 

22/10 a 01/11 - Período de Provas da 3ª Etapa Pedagógica – 2º ao 9º ano - AV2  
 

Novembro 

02 – DIA DOS FINADOS – Feriado – “ É tempo de orar, recordar e homenagear aqueles que partiram, mas 

permanecem nos corações de quem fica. ” (Mundo mensagem) 

06 e 07 – Prova de 2ª chamada da 3ª Etapa Pedagógica da AV2 – 2º ao 9º ano 

Pedido de 2ª chamada da AV2, somente pelo Responsável, na recepção da escola até o dia 05 de novembro. 
  

13- Passeio dos 6ºs e 7ºs anos ao “Megaville”.  

14 - Passeio dos 8ºs e 9ºs anos ao “Water Planet”. 

15- Proclamação da República – Feriado -  “O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-a e nunca te 

faltará poder para conseguires o que desejas. ” (Napoleão Bonaparte) 
 

16- Conselho de Classe – 2º ao 9º ano – Não haverá aula para as turmas do 2º ao 9º ano. 

19 – Recesso Escolar 

20- CONSCIÊNCIA NEGRA - Feriado - “Sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que 

fomos feitos para vivermos como irmãos.”  Nelson Mandela. 
 

24 – MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS dos 9ºs anos, às 8h, na Catedral de Santo Antônio- Para a Comunidade 

Escolar.  

26- Comunicação do RESULTADO para os alunos. 

    - Manhã: 8h    - Tarde: 13h 30min. 

27/11 a 03/12 – Período de Recuperação (AV4) do 1º ao 9º ano.  
 

Dezembro 

04 a 14 – Prova de Recuperação Final – AV4 

15-  Auto de Natal. (Educação Infantil) 
 

Celebração de Natal do 1º ano. (Aguardar data) 

17- Conselho de Classe Final – 1º ao 9ºano 

18– Resultado Final (Entrega do boletim) 

  6º ao 9º - 8h   2º ao 5º -  10h 30min. 

19, 20, 26, 27 e 28 – Jornada Pedagógica do Colégio Santo Antônio.   

21 - Confraternização de Natal – Professores e Funcionários de todos os setores, às 8h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1- O último dia de prova de Recuperação (AV4) será também o  último dia de aula. O calendário das 

provas será liberado oportunamente.  

2- Lembramos que em 2019 todas as turmas do 2º ano continuarão no turno da TARDE. 

3- As renovações das matrículas serão realizadas em dezembro de 2018, portanto aguardem o cronograma 

com todas as datas e esclarecimentos.  

4- A matrícula deverá ser realizada pelo mesmo Responsável que ATUALIZARÁ os dados ON LINE. 

É de suma importância para a agilização do processo de Matrícula, que o Responsável ATUALIZE os 

dados no site do colégio: www.colegiosantoantoniorj.com.br, no período de 01 de outubro a 29 de 

novembro. 

5- Informamos que a partir do dia 27/08/2018 o uniforme também será vendido na Casa Machado. 

http://www.colegiosantoantoniorj.com.br/

