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O Caminho de São Francisco de Assis 
 

Neste ano de 2017, celebramos os 80 Anos da 

missão das irmãs franciscanas de Dillingen em terras 

brasileiras. 

“Inspiradas em São Francisco de Assis, seguem 

Jesus Cristo, o servo de Deus, pobre, crucificado e 

ressuscitado, vivendo a contemplação na ação, atentas às 

necessidades dos tempos e da Igreja”. 

 Aqui no Brasil, vivendo o carisma da Congregação, 

optamos por servir em áreas mais desafiadoras desde 

1937, em nossa missão educacional e social. 

Paz e Bem! 

 

 

 

 

 

Agosto 

21 - Reuniões com os Responsáveis - 7º
s
 anos 

23 – Passeio 7º
s 
anos. ( Fundação EVA KLABIN) 

24 - Reuniões com os Responsáveis -  8º
s
 anos 

25- Feriado Municipal – Duque de Caxias 

28- Reuniões com os Responsáveis - 9º
s
 anos  

31- Reuniões com os Responsáveis - 6º
s
 anos  

 

Setembro 

02 – Festa da Família – Educação Infantil 

05 e 12 – Aula passeio dos 5º
s
 anos à “Entidade Ambientalista Onda Verde.”  

07 - Independência do Brasil – (Feriado) – “Dia de reflexão e avaliação sobre o quanto estamos 

comprometidos com o nosso país, pois só o compromisso de cada cidadão cria um país independente e forte”. 

12 a 20 – AV1 – 3º
s
 aos 5º

s
 anos 

20 a 22 – Simulado (AV1) – 6º
s
 aos 9º

s
 anos 

26 e 27 – Segunda Chamada AV1 – Simulado - 6º
s
 aos 9º

s
 anos 

 

Outubro 

02/10 a 27/11-Período das atualizações dos dados cadastrais dos responsáveis.  

02/10 a 27/11- Inscrições para alunos novos: Educação Infantil ao 8º 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. 

03, 05 e 06 – Simulado (AV1) – 4º
s
 e 5º

s
 anos 

04 - DIA DE SÃO FRANCISCO – “Se algo rouba a paz no meu coração é porque ocupou o lugar de Deus”. 

(São Francisco de Assis.) - RECESSO 

07- Show de talentos  - Pré I ao 9º ano – Pátio vermelho – 8h às 12h 

A vocação do ensino é privilégio de alguns. É a arte da construção mais bela e sublime, 
alicerçada sobre as bases da devoção e da partilha. 

Professores, parabéns pelo seu dia! 

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


09 e 10 – 2ª Chamada AV1 – Simulado – 4º
s
 e 5º

s
 anos 

11- Comemoração: Dia da Criança 

12- N. SRA. APARECIDA E DIA DA CRIANÇA- Feriado – “Nas mãos das crianças o mundo vira um conto 

de fadas, porque na inocência do sorriso infantil, tudo é possível, menos a maldade”. 

15- DIA DO PROFESSOR – “Quem compartilha o que sabe muda a história de quem aprende”. 
 

17 e 20- Aula passeio dos 4º
s
 anos para os “Três Ecossistemas.” 

 

23 e 25 – Tarde de Autógrafos – Trabalho Literário  – 5º ano 

25 - Passeio dos 6º
s
 e 7º

s
 anos ao “Megaville”.  

27 -  Passeio dos 8º
s
 e 9º

s 
anos ao “Water Planet”  

27- Projetos: Recriando e Pintando / Tapete Literário - Educação Infantil e 1º ano. 

27/10 a 07/11 – AV2 – 3º ao 5º ano 

30/10 a 10/11- Período de Provas da 3ª Etapa Pedagógica – 6º ao 9º ano - AV2  

 

Novembro 

02 – DIA DOS FINADOS – Feriado – “A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo essa 

dor se aquieta. Se transforma em silêncio que espera pelos braços da vida um dia reencontrar... ” (P. 

Fábio de Melo) 

09 e 10 – 2ª Chamada AV2 – 3º ao 5º ano 

13 e 14 – Prova de 2ª chamada da 3ª Etapa Pedagógica da AV2. 

15- Proclamação da República – Feriado -  “Seja um hino de glória que fale de esperança, de um novo 

porvir! Com visões de triunfos embale quem por ele lutando surgir!. ” 

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

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. 

21 – Conselho de Classe – 6º e 8º ano – Não haverá aula para as turmas de 6º
s
 e 8º

s
 anos.  

22 – Conselho de Classe – 7º e 9º ano – Não haverá aula para as turmas de 7º
s
 e 9º

s
 anos. 

24- Comunicação do RESULTADO para os alunos. 

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

27/11 a 14/12 – Período de Recuperação (AV4) do 2º ao 9º ano.  

 

Dezembro 

06 a 14 – Prova de Recuperação Final – AV4 

09- Auto de Natal. (Educação Infantil) 

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

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

18– Resultado Final (Entrega do boletim) 

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

22 - 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 2018 todas as turmas do 2º ano continuarão no turno da TARDE. 

3- As renovações das matrículas serão realizadas em dezembro de 2017,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 02 de outubro a 27 de 

novembro. 

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


 


