COLEGIO SANTO ANTONIO
Duque de Caxias - RJ

2ª CIRCULAR /2018

CRONOGRAMA DA 2ª ETAPA PEDAGÓGICA

Junho
01 – Aula normal
19 – Passeio a Petrópolis – 5º ano
19 a 21 – Simulado (AV1) – 6º ao 9º ano
Pedido de 2ª chamada da AV1 (SIMULADO), somente pelo responsável, na recepção da escola até 26 de junho.
Não serão aceitos pedidos posteriores.

26 – Passeio ao Jardim Botânico – 4º ano
27 e 28 - Simulado 2º Chamada (2º segmento)
28 – Planetário móvel – Infantil e 1º ano (tarde)
29 – Planetário móvel - Infantil e 1º ano (manhã) e 3º ano (tarde)

Julho
03 – Passeio a Fazenda Ponte Alta – 7º ano
4 a 13 – Período de provas (AV2) da 2º Etapa Pedagógica – 1º ao 9º ano.
Pedido de 2ª chamada da AV2, somente pelo responsável, na recepção da escola até o dia 13 de julho. Não serão
aceitos pedidos posteriores.
16 e 18 – Prova de 2ª chamada de AV2 (2º Segmento)
21 a 31 – Recesso Escolar
30 e 31 – Formação Continuada para os professores do Colégio Santo Antônio.

Agosto
01 – Início das aulas
04 – PROJETO PORTAS ABERTAS – “É uma atividade realizada por todos os alunos do Colégio Santo
Antônio com o objetivo de maior conhecimento sobre as áreas de estudo. Neste dia, serão realizadas diversas
atividades a fim de apresentar os conteúdos aprendidos de forma integral”.
09 a 16 – Período de Recuperação Paralela (AV3)
12 – DIA DOS PAIS – Pai, você me escolheu filho, eu te fiz exemplo! Feliz dia dos Pais!
18 – Festa da Família da Educação Infantil
20 e 21 – Conselho de Classe – 2º ao 9º ano. (No dia do Conselho de Classe da turma, os alunos ficarão em
casa).
20 – Conselho de Classe do 6º e 7º anos.
21 - Conselho de Classe do 8º e 9º anos.
22 – Início da 3º ETAPA PEDAGÓGICA
27 a 31 – Reunião de Pais e Responsáveis – 6º ao 9º ano (Aguardar data)

Obs: Datas das provas do 1º ano serão enviadas pela agenda escolar.

Pedimos muita atenção quanto ao uso do uniforme completo, conforme o
regimento interno da escola, para todas as turmas.
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