COLéGIO SANTO ANTÔNIO
Duque de Caxias - RJ

1ª CIRCULAR /2019

Cronograma – 2019
A Campanha da Fraternidade, coordenada pela Conferência
Nacional dos Bispos (CNBB), tem como objetivo despertar o espírito
comunitário nos cristãos na busca pelo bem comum, educar para a
vida em fraternidade a partir da justiça e do amor e renovar a
conscientização sobre a responsabilidade de todos na promoção de
uma sociedade justa e solidária. Os temas escolhidos são sempre
baseados em aspectos da realidade socioeconômica e política do
Brasil.
Em 2019,o tema da Campanha será “Fraternidade e Políticas
Públicas” com o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”
(Is 1, 27)
Fonte: texto base CF2019

“Eis que o Senhor fez conhecer a salvação. E revelou sua justiça às nações”.
Fonte: texto base CF2019

FEVEREIRO
01- Formação Continuada com a Equipe docente do CSA
02- Início das aulas
04- Início das aulas do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º e 9ºano.
04- Reunião de Pais e Entrega de material do Pré I, Pré II e 1º ano
Manhã: 7h30min

Tarde: 13h30min

05 - Início das aulas do 7º ano
06 – Início das aulas do Pré I e 1º ano
07 - Início das aulas – Pré II
18 a 22 – Período de Reuniões com os Pais. (Aguardar comunicado)
MARÇO
01 a 06- Recesso de Carnaval
07 e 08 – Aula Normal
08 – Dia Internacional da Mulher – “O poder de uma mulher não está no seu físico, na sua beleza ou

encanto feminino. O poder de uma mulher está no seu caráter, na sua alma e no seu coração
de guerreira..”
19 a 21 – Simulado (AV1) – 6º ao 9º ano
25 e 26 - Prova de 2ª chamada da AV1 (2º Segmento)- (Somente o Responsável poderá solicitar na recepção do
Colégio até o dia 23 de março).

ABRIL
08 a 17 – Período de provas (AV2) da 1ª Etapa Pedagógica – 2º ao 9º ano
14- Celebração do Domingos de Ramos – “Hosana! Bendito seja Aquele que vem em nome do Senhor, o rei
de Israel!”
16 – Celebração e Confraternização de Páscoa para os Professores – 6º ao 9º ano - Saída 10h.
17 - Celebração e Confraternização de Páscoa para os Professores – Pré I, Pré II, 1º ano e do 6º ao 9º ano.
Manhã: Saída dos Alunos – 10h
17- Celebração e Confraternização de Páscoa para os Professores – Pré I ao 5º ano.
Tarde: Saída dos Alunos -15h
18 - QUINTA – FEIRA SANTA- “Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés
uns dos outros” (Jo 13,14) – Recesso.
19 - SEXTA – FEIRA SANTA- “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eterna” – Recesso.
21 – PÁSCOA e TIRADENTES – “A Páscoa é o abraço de Deus unindo todos os amigos e todas as famílias.”
23 – Feriado de São Jorge
24 e 25- Prova de 2ª chamada da AV2 (2º Segmento)- (Somente o Responsável poderá solicitar na recepção do
Colégio até o dia 22 de abril).
MAIO
01 – Dia do trabalhador – “Todo trabalho honesto sustenta, honra e dignifica o ser humano”. (Feriado)
02 a 08 – Período de Recuperação Paralela (AV3)
12- DIA DAS MÃES – “O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o
impossível”. (Marion C. Garretty)
13 e 14 – Conselho de Classe – 2º ao 9º ano. (No dia do Conselho de Classe da turma os alunos ficarão em casa).
( Aguardar informativo na agenda)
15 – Início da 2ª ETAPA PEDAGÓGICA

Observações:
1- Curta e acompanhe as mídias digitais do Colégio que terão informes importantes sobre o andamento de
nossas atividades. Endereço: Site: www.colegiosantoantoniorj.com.br /Facebook:
facebook.com/csantoantonio
2- Todas as informações a respeito das avaliações (AV1,AV2 e AV3) do 1° ao 5° anos serão enviadas
oportunamente.(Aguardem datas)
Comunicados Importantes:
1- A agenda escolar é de uso OBRIGATÓRIO em todos os dias de aula.
2- O Colégio Santo Antônio não tem nenhum vínculo com os proprietários de Transportes Escolares. Portanto, não
temos poder de decisão e nem responsabilidade no que se refere a este assunto.
3- É indispensável o uso do uniforme COMPLETO do 1º ao último dia de aula.
4- Sobre atividades extra – classe teremos: Futsal, Xadrez, Judô e dança.
5- Por favor, tragam e busquem seus filhos nos horários certos.
Manhã: 7h30min às 12h / TARDE: 13h às 17h20min
Educação Infantil . MANHÃ: 7h30min ÀS 11h50min / TARDE: 13h ÀS 17h10min.
 A partir da 2ª Etapa Padagógica, favor consultar as datas e informações diretamente na agenda escolar.

