Comunicado 37/2021
Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Santo André, 14 de junho de 2021.
Assunto: Festa Junina
Estimadas Famílias,

Conforme mencionado na Circular da Direção 13/2021, teremos uma
programação especial de festividades juninas para encerrarmos o primeiro semestre de
2021. Nos dias 28 e 29 de junho, não haverá horário de recreio (9h30 às 9h50) e todas
as aulas do período da manhã serão organizadas em 30 minutos, conforme horário
anexo.
Estudantes em modalidade on-line serão liberados a partir das 10h e os que
estiverem em modalidade presencial participam das atividades festivas, sendo o
uniforme liberado para vinda com trajes típicos.
Solicito compreensão e atenção ao cumprimento de revezamento de grupos
para vinda à escola nos dias 28 e 29, assim, todos que desejarem participam das
festividades em segurança.
Aos alunos que não estão liberados para vinda presencial, mas desejarem vir à
escola em um destes dias, deverão preencher o formulário de presença, até dia 23/06
– quarta-feira, a ser disponibilizado no mural do classroom. A escola fará a confirmação
via telefone, junto aos responsáveis.
Nos dias mencionados, organizaremos uma mesa com comidas típicas e
solicitamos a contribuição das famílias com envio de doces como: paçocas, doce
de leite, doce de abóbora, pé de moleque e pipoca doce (facilmente encontrados e
em sua maioria com embalagens individuais). A entrega pode ser feita na Portaria aos
cuidados da Coordenação Pedagógica até o dia 21 de junho, segunda-feira.
Aproveito a oportunidade para informar que as notas de Filosofia se encontram
em aberto no sistema e para o fechamento das médias do 1º trimestre letivo, as notas
do 2º trimestre serão replicadas para o primeiro. O Prof. Humberto permanece
internado, agradecemos pelas diversas manifestações de carinho e contamos com as
orações de todos para sua plena recuperação.
Cordialmente,
Lígia Almeida
Coordenação Pedagógica

Horário Especial - 28 e 29 de junho.
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6º Ano A
EF (Renata)
MAT (Dynan)
MAT (Dynan)
HIST (Marcelo)
ART (Bruna)
ING (Fernanda)
RED (Gabriela)
ER (Claudete)
MAT (Dynan)
LP (Gabriela)
ING (Fernanda)
CIE (Claudete)
-

7º Ano A
HIST (Marcelo)
EF (Rodrigo)
HIST (Marcelo)
MAT (Dynan)
ING (Fernanda)
CIE (Claudete)
LP (Gabriela)
LP (Gabriela)
MAT (Dynan)
ER (Claudete)
ING (Fernanda)
-
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9º Ano A
1ª Série A
MAT (Robson)
EF (Rodrigo)
MAT (Dynan)
MAT (Robson)
LP (Patrícia)
ER (Marcelo)
EF (Renata)
LP (Patrícia)
ING (Ana Lúcia)
ART (Bruna)
GEOM (Robson)
QUÍM (Alan)
HIST (Marcelo)
MAT (Dynan)
QUÍM (Alan)
HIST (Marcelo) ING (Ana Lúcia)
ART (Bruna)
MAT (Robson) GEO (Humberto) FIS (Ricardo)
MAT (Robson)
FIS (Ricardo) FILO (Humberto)
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FIS (Ricardo)
LP (Patrícia)
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MAT (Dynan) HIST (Humberto)
-

2ª Série A
LP (Patrícia)
QUÍM (Alan)
QUÍM (Alan)
ING (Ana Lúcia)
JTPV (Patrícia)
MAT (Dynan)

3ª Série A
QUÍM (Alan)
EF (Renata)
MAT (Robson)
LP (Patrícia)
ING (Ana Lúcia)
QUÍM (Alan)

MAT (Dynan)
MAT (Dynan)
HIST (Humberto)
FIS (Ricardo)
FIS (Ricardo)
LP (Patrícia)
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MAT (Robson)
MAT (Robson)
HIST (Humberto)
FIS (Ricardo)

