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CALENDÁRIO FINAL 2020
DATA

ORGANIZAÇÃO

01/12 a 09/12 Período de provas (on-line) finais – 3º trimestre “B” para todas as turmas do F2 (6º ao
9º ano)
01/12 a 10/12 Período de provas (on-line) finais – 3º trimestre “B” para todas as turmas do Ensino
Médio.
02/12 a 05/12 Período de provas (on-line) finais – 3º trimestre “B” para todas as turmas dos 5ºs anos
– F1.
04/12

Último prazo para a entrega, no colégio, de todos os trabalhos/atividades
pendentes das turmas do F2/EM.

07/12

Prazo final para a entrega das atividades avaliativas, referentes ao 3º trimestre
“B”, das turmas do F1 (2ºs / 3ºs / 4ºs anos).

09/12

Reunião on-line com os alunos dos 2ºs anos do EM para apresentação do 3ão 2021
e o projeto do Semiextensivo, as 10h30


11/12




14/12





Último prazo para os professores lançarem as notas da prova "B" do 3º trimestre,
no Portal e regularização na secretaria de todas as notas pendentes.
Último prazo para a entrega, no colégio, da Sondagem Final dos alunos do
1º ano do F1.
Super aula de apresentação do Ensino Médio para os alunos dos 9ºs anos, com
professores do EM.
Não haverá aulas.
Divulgação do boletim on-line com as médias anuais, a partir das 10h00.
Entrega "presencial" de todas as atividades corrigidas e o material escolar dos
alunos dos 2ºs / 3ºs / 4ºs e 5ºs anos.
ATENÇÃO! Caso tenhamos alguma restrição de atendimentos
- Manhã: das 8h00 às 12h00.
presenciais, devido ao crescente número de casos de COVID em
- Tarde: das 13h30 às 17h30.
Cascavel, a programação será alterada e comunicaremos!

Os Encontros "Kids" do Infantil, as aulas on-line dos 1ºs anos e as atividades
14/12 a 23/12 extracurriculares das turmas da Educação Infantil e 1ºs anos do F1, continuam
normais.

15/12 a 23/12 

22/12

Período de aulas e provas da R1 (Recuperação final aos alunos que não atingiram
a média anual 7.0, das turmas do 2º ano do F1 até o 3º ano do Ensino Médio).
Os atendimentos “extracurriculares” presenciais do Infantil e do F1 (1º ao 5º ano),
continuam nos horários normais para todos os alunos que estão frequentando.

Entrega "presencial" do relatório final e o material escolar dos alunos da Educação
Infantil (Berçário, Nível 1, 2 e 3).

23/12

Entrega "presencial" de todas as atividades corrigidas, do relatório final e o material
escolar dos alunos da Educação Infantil (Nìvel 4 e 5) e 1ºs anos do F1 (não haverá
aulas para eles).

24/12

Recesso - NÃO HAVERÁ AULA

25/12
28/12

29/12

NATAL
 Reuniões "on-line" do Conselho de classe final, com todos os professores.
- Turmas do F2/EM - das 9h00 às 12h00
- Turmas do F1 - das 14h00 às 16h00


Divulgação "on-line" do RESULTADO FINAL, aos alunos que fizeram a R1, a partir
das 10h00, pelo Portal do Aluno.



Recesso das rematrículas para 2021.



Encerramento especial com todos os professores e funcionários (organização e
horário, será divulgado em breve).



Início do período de férias docentes.

CALENDÁRIO INICIAL 2021
DATA

ORGANIZAÇÃO

04/01

Reinício do período de rematrículas on-line.

11/01

Reinício dos atendimentos presenciais da Direção (agendar antecipadamente).

28/01

Retorno dos professores de todos os níveis.

28/01 a 03/02 Semana Pedagógica 2021 com todos os professores.
01/02 a 05/02 Atividades presenciais de adaptação para as turmas da Educação Infantil e 1ºs anos
04/02
04/02 e 05/02

Reuniões de planejamentos com as coordenações.
Feira do Livro Didático para as turmas do Fundamental 2 (6º ao 9º ano), das 8h00 às
11h30 e das 13h30 às 17h00.

05/02

Programação especial de recepção dos alunos novos no colégio.

08/02

REINÍCIO DAS AULAS para todas as turmas.

ATENÇÃO!


Importante salientar, que o calendário acima, poderá sofrer alterações, e diante dessa necessidade,
comunicaremos pelos grupos e pelas redes sociais do colégio.



Todas as atividades previstas para 2021, estão sendo planejadas de forma "presencial" e vamos
torcer para que possamos ter essa condição de um retorno gradativo à normalidade. Mantenhamse sempre conectados com as nossas redes sociais e nos grupos de familiares do WhatsApp.

