COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
Duque de Caxias – RJ

3ª CIRCULAR 2016

Celebremos no dia 08 de Outubro os 775
Anos de Fundação da Congregação das
Franciscanas de Dillingen.
“Inspirados em São Francisco de Assis, seguir
Jesus Cristo, o servo de Deus, pobre,
crucificado e ressuscitado, vivendo a
contemplação na ação, atentos 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 social.

Aqueles que nos ensinam muito mais que teorias, que nos preparam também para vida,
todo o nosso carinho e gratidão. Professores, parabéns pelo seu dia!

Setembro
05 a 12 – Reunião de Pais de 6º ao 9º - Entrega do Boletim aos responsáveis.
06- Aula passeio da Educação Infantil (Manhã), à Mini Fazendinha Recriando a Vida.
08 - Aula passeio da Educação Infantil (Tarde), à Mini Fazendinha Recriando a Vida.
12- Aula passeio dos 1º anos (Tarde), à Mini Fazendinha Recreando a Vida.
15 - Aula passeio dos 1º anos (Manhã), à Mini Fazendinha Recreando a Vida.
12 a 19 – Reunião Cultural – 2º ao 5º ano.
17 – Gincana Franciscana de Talentos com as famílias e alunos (Quadra de Esportes)
19 – Apresentação do material da FTD – Neste dia os alunos do Infantil ao 9º ano sairão às 11h.
20 – Reunião de Pais – 5º ano
22- Aula passeio dos 2º anos (Manhã e Tarde), à Mini Fazendinha Recriando a Vida.
26, 27 e 28 – Simulado da 3ª etapa – 6º ao 9º ano
26 a 05/10 – Simulado do 2º ao 5º ano.
27- Aula passeio à fábrica da Coca – Cola: 8º A e B
28 - Aula passeio à fábrica da Coca – Cola: 8º C e D
30- Reunião de Pais – Educação Infantil - Manhã e Tarde - (Não haverá aula)
30 – Manhã de Formação dos 9ºs anos (Aula normal)
Reunião de Pais – 1º ano - (Aguarda datas)

Outubro
03/10 a 27/11-Período das atualizações dos dados cadastrais dos responsáveis.
03/10 a 27/11- Inscrições para alunos novos: Educação Infantil ao 7º ano:
http://www.colegiosantoantoniorj.com.br Para que não tem acesso à Internet, a inscrição poderá ser feita na
Biblioteca do Colégio, de 13h30min às 15horas.
04- DIA DE SÃO FRANCISCO – “Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para
aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra”. São Francisco de Assis. RECESSO

08- Missa 775 anos da Congregação das Irmãs Franciscanas de Dillingen – Catedral de Santo Antônio às 8h.
19 e 20- Aula passeio dos 4º anos para os Três Ecossistemas.
12- N. SRA. APARECIDA E DIA DA CRIANÇA- Feriado – “A criança é por natureza um ser do encantamento,
um ser que experimenta a leveza, e que não retém a dor”.
15- DIA DO PROFESSOR – “Só desperta paixão de aprender quem tem paixão de ensinar”.
24 e 28 – Aula passeio dos 5º anos a Entidade Ambientalista Onda Verde.
28- Projetos Recriando e Pintando e Tapete Literário- Educação Infantil e 1º ano.

Novembro
31/10 a 11- Período de Provas da 3ª Etapa Pedagógica – 2º ao 9º ano.
02 – DIA DOS FINADOS – Feriado – “Por que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho
unigênito para que todo aquele que n´Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. ”
12- Retiro da Equipe Pedagógica em Mendes.
14- Recesso
15- Proclamação da República – feriado - “Vamos proclamar a verdade, honestidade, respeito, amor, união,
esperança, fraternidade, solidariedade, respeito mútuo, igualdade de direitos e bondade. ”
16 e 17 – Prova de 2º chamada da 3ª Etapa Pedagógica da AV2.
19 – MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS dos 9º anos as 8h, na Catedral de Santo Antônio – Para a Comunidade
Escolar.
Tarde de autógrafo – 5º ano – (aguardar convite).
20- CONSCIÊNCIA NEGRA - feriado - “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem
ser ensinados a amar. ” Nelson Mandela.
24 – Conselho de Classe – 6º e 8º ano – Não haverá aula para as turmas de 6º e 8º ano.
25 – Conselho de Classe – 7º e 9º ano – Não haverá aula para as turmas de 7º e 9º ano.
29- Comunicação do RESULTADO para os alunos.
- Manhã: 8h

- Tarde: 13h 30min.

30/11 a 16/12 – Período de Recuperação do 2º ao 9º ano.
Passeio dos 8ºs e 9ºs anos ao Water Planet - (Aguardar data)
Passeio dos 6º e 7º anos ao Megaville. - (Aguardar data)

Dezembro
07 a 16 – Prova de Recuperação Final.
10- Auto de Natal. (Educação Infantil)
Celebração de Natal do 1º ano. (Aguardar data)
19- Conselho de Classe Final – 2º ao 9ºano
20 – Resultado Final (Entrega do boletim)
6º ao 9º - 8h

2º ao 5º - 10h 30min.

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

OBSERVAÇÕES:
1- O último dia de prova de recuperação (AV4) será também, último dia de aula. Calendário das provas
será liberado oportunamente.
2- Lembramos que a partir de 2017 todas as turmas do 2º ano serão no turno da TARDE.
3- As renovações das matrículas serão realizadas em dezembro de 2016. Aguarde 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
Período para a atualização dos DADOS CADASTRAIS:
03 de outubro a 27 de novembro.

