
 

 

São Paulo, 26 de novembro de 2019. 
 
Prezados senhores pais ou responsáveis, 
 
 

Seguem algumas informações importantes referentes ao fechamento do ano letivo de 2019: 
 

 2/12 – Reunião de pais. 
 

Horário: das 18h às 19h30. 
 

 12/12 - Último dia de aula - lanche coletivo e brincadeiras – a atividade acontecerá no horário normal de aula, as 
orientações serão encaminhadas via agenda. 

 
PERÍODO DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO FINAL 
 

De 3/12 a 06/12 – no contraturno - Período de revisão de conteúdos e de 9 a 12/12 Avaliações de Recuperação Final para 
os alunos que não alcançaram o total de 60 (sessenta) pontos no período letivo. 
 

Os horários e conteúdos das atividades de recuperação final estarão disponíveis no site/aplicativo do Colégio e serão 
enviados na agenda. 
 

  Publicação de resultados no dia 16/12 das 11h às 12h. 
 
 

CONVITES 
 29/11 a 7/12 – Novena em preparação para a Festa da Imaculada Conceição. 

A novena acontecerá às 18h20, na Capela do Colégio.  
No dia 04/12, a novena será animada pela Equipe do Segmento 2 (2º ao 5º ano). 
Participe conosco desse momento de fé! 
 

 8/12 – Solenidade da Imaculada Conceição. Convidamos a todos para se unirem às Irmãs na Celebração Eucarística, 
às 10h, na Capela do Colégio. 

 
 
OBSERVAÇÕES 

 Bilhete Único de Estudante: informações no Protocolo a partir de janeiro/2020. 

 Venda de Uniformes: Pole Scola – Loja no CEMI até 21/12/2019 e retorno em 7/1/2020. 

 DEZEMBRO - das 11h às 19h (almoço 14h às 15h) e sábado das 9h às 13h. 

 JANEIRO - com horário especial, das 9h às 18h (almoço 14h às 15h) e sábado das 9h às 13h. 
 

 Recesso do Colégio: 23/12/2019 a 6/1/2020. 

 Atendimento aos pais a partir do dia 7/1/2020 das 7h30 às 17h30. 

 
Agradecemos a atenção, confiança, parceria e envolvimento de todos os familiares nas atividades programadas durante 
o ano de 2019. 
 
 
 

 
Luciana Albuquerque            Jaqueline Santos Paula 
Diretora Pedagógica                         Coordenadora do Segmento 2 
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