AGENDA MENSAL
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RECESSO – Não haverá aulas.
Visita ao ônibus da SANEPAR, em horário de aulas, com as turmas do F2.
Provas da 1ª fase da Olimpíada de Matemática OBMEP, as 14h00 no Colégio
Visita do 3ão à UNIOESTE, em horário de aulas.
Provas da 2ª fase da Olimpíada de Química, com os alunos do Ensino Médio,
na UTFPR – Toledo/PR (saída do colégio as 12h00)
• Provas do 1º simulado ENEM 2018 aos alunos do Ensino Médio, das
13h30 às 18h30 (Linguagens, Ciências Humanas e Redação)
• Reunião com os pais dos alunos dos 9ºs anos, às 19h00 no
auditório do colégio.
• Projeto interdisciplinar das turmas dos 7ºs anos no Hiper Mufatto, em
horário de aulas.
• Provas do 1º simulado ENEM 2018 aos alunos do Ensino Médio, das
13h30 às 18h00 (Matemática e Ciências da Natureza)
Formação aos professores do Fundamental 2 - Projeto Compartilha/Editora
Moderna das 10h30 às 12h00 (os alunos do F2 encerram as aulas até 10h10)
Reunião com os pais dos alunos 3ão, às 19h00 no auditório do
colégio
Abertura da Copa do Mundo, as 12h00 (as aulas serão normais neste dia)
Jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, às 15h00
Período de Provas da parte “A” do 2º trimestre – turmas do F2/EM
Período de Provas da parte “A” do 2º trimestre – turmas do F1
Jogo do Brasil na Copa (Brasil e Costa Rica), as 09h00 – aula normal
Jogo do Brasil na Copa (Brasil e Sérvia), as 15h00 – aula normal
PAINEL ENEM, em horário de aulas, com o 3ão.
• Dia de formação aos professores do Infantil e F1 – POSITIVO não haverá
aulas para as turmas do Infantil e F1 (1º ao 5º ANO).

•

Cerimônia de Formatura do PROERD 2018, com os alunos dos 5ºs
anos, às 19h30 no Colégio Santa Maria.
Jogos das Oitavas de Final da Copa do Mundo.

JULHO 2018
04
05
06
09 à 22
20
18 a 21

Ensaio geral da Festa Julina com as turmas do Infantil e F1, em horário de
aulas.
Ensaio geral da Festa Julina com as turmas do F2/EM, em horário de aulas.
• Festa Julina a partir das 16 horas. (neste dia teremos aulas normais apenas
para as turmas do Ensino Médio)

• Jogos das Quartas de final da Copa do Mundo.
Período de recesso para os alunos.
Preparação dos murais de acolhida às turmas professoras do Infantil e F1.
IV Congresso de Educação das Escolas MSSpS, em Curitiba/PR

23
30
31

Reinício das aulas para todas as turmas em horário normal.
Visita ao ônibus da SANEPAR, em horário de aulas F1/F2
Provas de segunda chamada – 2º trimestre A – 14h00

COLÉGIO SANTA MARIA

Dia 06 de julho
a partir das 16h00
Muita diversão, comidas
típicas e apresentações artísticas
Você é nosso convidado especial!!

Caso seja necessária alguma alteração nas datas acima, elas serão
comunicadas antecipadamente aos alunos e familiares e divulgadas no site.

