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Dia de Todos os Santos
Projeto “Aniversário do Senhor Alfabeto”, com as turmas do Nível 5 da
Educação Infantil, às 14h00 no mini auditório do colégio
FERIADO – FINADOS (Não haverá aula)
Encontro da Equipe de Apoio Administrativo e Equipe Pedagógica no Colégio
e Faculdade Sant’Ana – em Ponta Grossa/PR.
PROVAS DO ENEM 2017 – 1º DOMINGO
Provas de Ciências Humanas e Linguagens e Redação (Das 13h00 às 18h30)
11º FESTIVAL DE DANÇAS, às 20h00 no Centro Cultural Gilberto Mayer
Final do campeonato do CUBO MÁGICO, com as turmas dos 6ºs anos, em
horário de aula.
• ACAMPADENTRO com as turmas dos 5ºs anos, das 17h30 às 07h00 do
dia 11/11 (neste dia os alunos dos 5ºs anos não terão aulas).
• Aula passeio ao Zoológico Municipal com os alunos dos Níveis 4 da
Educação Infantil, no período da tarde, em horário de aulas. (Os alunos
do N4 da manhã serão convidados a virem a tarde neste dia).
• Aulas do SUPERCORUJÃO, para os alunos dos 5ºs anos, DAS 19h00 às
21h00
• Reunião com os pais dos alunos dos 5ºs anos às 19h00 no mini
auditório.
• PROVAS DO ENEM 2017 – 2º DOMINGO
Provas de Ciências da Natureza e Matemática (Das 13h00 às 17h30)
• Dia da Diretora
RECESSO – Não haverá aulas
FERIADO MUNICIPAL – Aniversário de Cascavel
FERIADO NACIONAL – Proclamação da República
• Super aulas de revisão em preparo às provas do SIMULADINHO 2017,
para os alunos dos 5ºs anos, das 07h45 às 12h00
• Super aulas de revisão em preparo às provas do OITAVÃO 2017, para os
alunos dos 9ºs anos, das 13h30 às 17h30.
• Início do SUPERINTENSIVO UNIOESTE, com as turmas do 3ão em
horário de aulas.
• Apresentação do projeto “Aquarela” – turmas dos 6ºs anos, em horário
de aula.
• Provas do 3º SIMULADO SANTA MARIA, para todas as turmas do F2
(6º ao 8º ano) e Ensino Médio, das 08h00 às 12h00.
• Super aulas de revisão em preparo às provas do OITAVÃO 2017 aos
alunos dos 9ºs anos, das 07h05 às 12h00.
• HAPPY NIGHT, com os alunos dos Níveis V da Educação Infantil, das
19h30 até as 08h00 do dia seguinte (18/11).
Provas do OITAVÃO 2017 e SIMULADINHO SANTA MARIA, das 08h00
às 12h00
Provas do PAS/UEM, aos alunos do Ensino Médio, em Campo Mourão/PR
• Encontro de Formação e Espiritualidade com as turmas do Ensino Médio,
no Recanto Xavante
• Passeio prêmio dos alunos do 4ºD, em horário de aula.
Período de atividades e provas da R1 aos alunos do 3ão, em horário normal
de aulas.
Festival de Ginástica Rítmica no Ginásio de Esportes do colégio, às 11h00 e
as 16h30.
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Provas finais do 3º trimestre “B”, para todas as turmas do F2/EM.
Missa dos formandos da Educação Infantil (Nível 5), Ensino Fundamental
(9ºs anos) e Ensino Médio (3ão), na Paróquia Santo Antônio, às 19h00.
Tarde da Família na Escola, com todos os pais dos alunos da Educação
Infantil, das 14h00 às 17h00
Provas do vestibular UNIOESTE 2018
• Último prazo para a postagem das médias do 3ão no sistema
• Início das inscrições para a Colônia de Férias, para os alunos do Infantil e
Ensino Fundamental 1.
Conselho de Classe final das turmas do 3ão 2017, das 09h00 às 12h00.
Entrega do Resultado final aos alunos do 3ão 2017, que fizeram as provas
da R1, às 09h00 e ensaio geral da solenidade de formatura, as 10h00
Festa de Confraternização dos alunos formandos do Nível 5, em horário de
aula, no ginásio de Esportes do Colégio.
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Solenidade de formatura do 3º ano do Ensino Médio, no Colégio, às
20h00
Continuação das provas finais 3º trimestre “B”.
Super aulas de revisão para as provas de R1 para os alunos dos 9ºs
anos, das 08h30 às 11h30.
• Dia da Orientadora Educacional
• Provas de segunda chamada 3º trimestre “B” – parte 1, às 14h00
• Último prazo para a postagem das médias das turmas do F1 no
sistema
• Provas de segunda chamada – 3º trimestre “B” – parte 2, em
horário de aula
• Encontro dos alunos dos 5ºs anos no Recanto Xavante, das 07h30 às
16h00
Visitação dos pais dos alunos do Nível 4 e 5 da Educação Infantil, à
exposição dos trabalhos de Inglês, no final do período:
- Manhã: a partir das 11h30
- Tarde: a partir das 17h00
Show de talentos dos alunos do F1 (1º ao 5º ano), em horário de aula.
Evento interno.
• BENÇÃO DE NATAL, às 20h00 com todos os alunos e familiares, na
cancha externa do colégio.
• Último prazo para a postagem das médias das turmas do F2/EM no
sistema
• Entrega dos Relatórios dos alunos do Nível 5, as 16h00.
• Entrega de boletins aos pais dos alunos dos 9ºs anos, das 09h00 às
10h00.
• Super aula de revisão aos alunos dos 9ºs anos para as provas da R1,
das 07h30 às 11h30
• Solenidade de FORMATURA dos alunos do NÍVEL 5, no Colégio, às
20h00
• Entrega dos relatórios das turmas do Infantil (Nível 1 ao 4)
- Turmas da manhã, às 11h00
- Turmas da tarde, às 16h30
• Encerramento das aulas para todos os níveis.
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Encerramento do 3º trimestre letivo
Início da COLÔNIA DE FÉRIAS, aos alunos do Infantil e F1(1º ao 5º
ano)
- Período da manhã, das 08h00 às 12h00
- Período da tarde, das 13h30 às 17h30
• ENTREGA DOS BOLETINS e atendimentos aos pais dos alunos do
Ensino Fundamental e Ensino Médio:
- Turmas da manhã: das 08h00 às 10h30 (os alunos do F2/EM que
não atingiram a média 7.0, já iniciam as aulas da R1, a partir das
10h30).
- Turmas da tarde: das 13h30 às 17h00
Período de aulas e provas da R1 aos alunos do Fundamental (6º ao 8º
ano) e Ensino Médio (1ºs anos), que não atingiram a média 7.0.
Provas da R1 aos alunos dos 9ºs anos, às 08h00 e as 13h30, conforme
cronograma entregue aos alunos.
Período de atividades da COLÔNIA DE FÉRIAS, aos alunos da Educação
Infantil e Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano).
Período de aulas e provas da R1 aos alunos do Fundamental e Ensino
Médio, que não atingiram a média 7.0.
• Conselho de classe das turmas dos 9ºs anos, das 08h30 às 09h30.
• Ensaio geral da formatura do 9º ano, das 10h00 às 12h00.
• Entrega do resultado final aos alunos dos 9ºs anos, às 16h00
Solenidade de Formatura dos alunos dos 9ºs anos, no Colégio, às 20h00
Conselho de classe das turmas do F1, das 14h00 às 16h00
Conselho de classe das turmas do F2/EM, das 08h00 às 11h30
• Entrega do Resultado Final aos alunos dos 6ºs aos 8ºs anos e 1ºs e
2ºs anos do Ensino Médio, que fizeram a R1, das 08h00 às 10h00
• Celebração de Natal e encerramento com todos os professores e
funcionários, às 11h00
• Almoço de confraternização com todos os professores e funcionários,
às 12h00
Reunião da Equipe Pedagógica para avaliação e organização da Semana
Pedagógica 2018.

21/12 a
Período de férias para todos os professores
21/01/2018
25
NATAL
22/12 a
Período de recesso no atendimento às matrículas para 2018
05/01/2018

JANEIRO 2018
08/01
22/01 a 02/02
31/01

Reinício das matrículas 2018
Retorno de todos os professores – Semana Pedagógica 2018
Entrevistas com os pais dos alunos do Infantil 1, 2 e 3, com
agendamentos antecipados.

FEVEREIRO 2018
01/02 a 02/02 Continuação das atividades da Semana Pedagógica
Continuação das entrevistas com os pais dos alunos do Infantil 1, 2 e
01/02
3, com agendamentos antecipados.
Piquenique de adaptação e interação entre os alunos, familiares e
01
professoras do Nível 1, 2 e 3 do Infantil, das 15h00 às 16h30.

•
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05

Acolhida e recepção aos novos alunos do Ensino Fundamental 2
(6º ao 9º ano) e Ensino Médio, que farão parte da família Santa
Maria das 08h00 às 10h00.
• Feira do Livro Didático usado (somente para as turmas do F2), na
cancha externa do colégio, das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às
17h30.
• Entrega de materiais dos alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental 1 (1º ao 5º ano) no horário matriculado, direto
para a Profª Regente.
Início das aulas para todos os alunos:
• Ensino Fundamental e Ensino Médio no horário matriculado.
• Educação Infantil em horário especial (período de adaptação até
as 15h00 para as turmas do Maternal Nível 1 e 2)

INÍCIO DAS AULAS
05/02/2018

