COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
Avenida Nazaré nº 1016 / Belém- Pará / Fone: 3321-2600
Site: www.cscs.com.br / E-mail: santacatarina@cscs.com.br

Educação e Assistência Social - Brasil

Em: 12.06.2017

Srs. Pais ou Responsáveis,
Agradecemos a Deus pela caminhada que Ele nos permitiu fazer durante este 1º semestre de 2017, e aos senhores,
pela confiança e apoio que dispensaram ao Colégio Santa Catarina de Sena.
Estamos nos aproximando do final do semestre e, portanto, informamos abaixo datas relevantes para o seu
conhecimento.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
 12 a 20.06 – Período de 2ª chamada (para o Ensino Fundamental).
 15.06 – Feriado (Corpus Christi). Após, só retornarão suas atividades no dia 19.06 (segunda-feira).
 21.06 – Encerramento das aulas.
 22.06 – Plantão de atendimento aos pais para entrega do relatório semestral (Educação Infantil) e boletins (Ensino
Fundamental).
Local: na própria sala de aula e somente em horário de estudo da criança. Após essa data, somente a partir
do dia 26.06 (segunda-feira) até o dia 29.06 (quinta-feira).
 23.06 – Ensaio geral para a Festa Junina.
 24.06 – Festa Junina no Grêmio Literário Português a partir das 17h.
 26 a 29.06 – Avaliações da Recuperação Paralela (Ensino Fundamental – o calendário seguirá anexado ao boletim).
O aluno é liberado logo após o término da prova.
Obs.: As notas da recuperação paralela somente serão divulgadas em agosto.
ENSINO FUNDAMENTAL II
 12 a 14.06 – Período de 2ª chamada.
 13.06 – Celebração Eucarística pelos Jogos Internos, na Capela do Colégio, às 7h.
 14.06 – Encerramento das aulas.
 15.06 – Feriado (Corpus Christi)
 16 a 23.06 – Jogos Internos Catarinenses (A tabela de jogos estará disponível no site do colégio).
 21.06 – Entrega dos boletins do 9º ano, para o aluno ou responsável, na sala de aula estabelecida para tal.
Horário: Manhã: 9h às 12h e Tarde: 15h às 18h.
 22/06 – Entrega dos boletins do 6º ao 8º ano, para o aluno ou responsável, na sala de aula estabelecida para tal.
Horário: Manhã: 9h às 12h e Tarde: 15h às 18h.
 26 a 29.06 - Avaliações da Recuperação Paralela (O calendário seguirá anexado ao boletim. Estudar os
conteúdos do 2º bimestre. O aluno fica liberado logo após o término da prova).
Obs.: As notas da recuperação paralela somente serão divulgadas através do site do colégio, a partir do
dia 16.08).
ENSINO MÉDIO
 13 e 14.06 – Período de 2ª chamada.
 13.06 – Celebração Eucarística pelos Jogos Internos, na Capela do Colégio, às 7h.
 15.06 – Feriado (Corpus Christi)
 16 a 22.06 – Jogos Internos Catarinenses (A tabela de jogos estará disponível no site do colégio).
 19 a 23.06 – Aulas no turno da manhã (inclusive para os alunos da tarde):
1ª e 2ª séries, de 7h30 às 12h;
3ª série, de 7h30 às 12h50, não havendo retorno (de aulas) durante essa semana.
E a tarde, somente jogos.
 20.06 – Entrega dos boletins aos alunos, em sala de aula.
 24.06 – Revisão de São João para 1ª e 2ª séries como encerramento das aulas.
Aulão de São João para a 3ª série.
 27 a 29.06 - Avaliações da Recuperação Paralela, para alunos de 1ª e 2ª séries.
 26, 28 e 29.06 – Avaliações da Recuperação Paralela, para alunos da 3ª série.
Obs.: O roteiro de conteúdos e calendário das provas já foram entregues aos alunos.
 30.06 – Encerramento das aulas para a 3ª série.
O SORP (Serviço de Orientação Religiosa e Pastoral) informa que as aulas da catequese encerrarão dia 14.06 e
recomeçarão na segunda semana de agosto, a partir do dia 07.08.17.
O SEF (Setor de Educação Física) informa que as aulas da escolinha de esporte ficarão suspensas durante a realização
dos jogos internos, no período de 16 a 23.06 e reiniciarão a partir do dia 02.08.17.
No início de agosto, novas matrículas para a escolinha de esporte poderão ser feitas, na tesouraria, conforme
disponibilidade de vagas.



Atenção! O retorno às aulas se dará no dia 02.08.17 (quarta-feira)
Agradecemos a parceria e desejamos a todos felizes férias!
Cordialmente,
A Direção

