São Paulo, 01 de novembro de 2017.

Prezadas famílias,
O ano letivo em breve se encerra e, para uma melhor organização, informamos as atividades que
serão realizadas, bem como uma prévia do calendário 2018.
Segue, abaixo, o calendário com as datas e informações de nossa programação.
NOVEMBRO

01
02
03
14
15
16 e 17
20
21 a 29
21
24
25
27
28
29
30

Simulado MISSU - Alunos da 1ª série do Ensino Médio
Feriado - Finados - Não haverá aula para ambos os períodos
Recesso - Não haverá aula para ambos os períodos
Vivência - Alunos do 5º ano - 7h às 12h25 (circular específica será entregue posteriormente). Não haverá aula
à tarde para o 5º ano.
Formatura PROERD- 5º ano- 19h (circular específica será entregue posteriormente)
Feriado - Proclamação da República - Não haverá aula para ambos os períodos
Aula normal para ambos os períodos
Feriado - Consciência Negra - Não haverá aula para ambos os períodos
Avaliações trimestrais- 2º ano do Fund I ao 3º EM
IV Noite de Talentos – 18h – Fund II e EM
Aula aberta de Judô - 18h às 19h
Encerramento do Curso de Patinação - aula aberta - horário normal de aula
Aula aberta de Judô - 18h às 19h
Encerramento do Curso de Circoterapia, Skate, Piano e Violão (circular específica)
Troca de faixa do Judô (circular específica)
Apresentação dos Projetos Integrados da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
Encerramento do Curso de Teatro – 17h50 às 18h50
Missa em Ação de Graças - 8h - Formandos (9º ano e 3ª série do Ensino Médio) - Todos estão convidados
Encerramento do Curso de Robótica- 17h50 às 18h50- aula aberta
Encerramento do Curso de Tênis- 18h às 18h50- aula aberta
Festival de Futsal – 17h50 às 18h50 - sub 8 e sub 10 - encerramento do curso
Aula aberta Futsal Fund II
Encerramento do Curso de Le Parkour- 17h50 às 18h50 - aula aberta
Simulado ( Fund II e EM) e Avaliação Integrada (2º ao 5º)

DEZEMBRO

Cerimônia de conclusão de curso - 18h- Alunos do Pré (circular/convite específico) - auditório do colégio
01
Festa de Encerramento da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e dos cursos de Ballet e
Sapateado - 20h - quadra
04,05 e 06 Aula normal para o período da manhã e da tarde
04
Avaliações substitutivas - Fund II e EM - 14h
04
Palestra EM - horário normal de aula- "Educação Financeira e Previdenciária”
07
Fund II e EM - aula até 9h30. Após, Conselho de Classe - EM. Período da tarde terá aula normal.
Fund II e EM - aula até 9h30. Após, Conselho de Classe - EFII. Período da tarde terá aula normal.
08
Final do 3º trimestre. Último dia de aula para todos.
Último dia de aula para o Curso Integral.
11 a 15
Exames finais
15
Publicação dos resultados finais às 15h
18 a 23
Livraria Loyola - Venda de livros e materiais escolares no colégio
15
Colação de Grau - Formandos (9º ano e 3ª série do Ensino Médio)
Recesso escolar (Recepção / Secretaria / Tesouraria / Direção / Coordenação e Orientação Educacional)
21 a 29
Não haverá atendimento

JANEIRO / 2018

02
10
15
22 a 24
25
26
29

Retorno recepção / secretaria / tesouraria - atendimento das 8h às 17h
Livraria Loyola - Início da venda de livros no colégio
Retorno Direção, Coordenação e Orientação
Semana Pedagógica- somente para professores
FERIADO
RECESSO
Início do ano letivo - Retorno às aulas - Todos: Educação Infantil / Ensino Fundamental / Ensino Médio

FEVEREIRO / 2018

20

Livraria Loyola - Encerramento da venda de livros no colégio

Que o sonho de cada um, de cada família, neste ano que se encerra, tenha
se transformado em realidade, ou começado a ser.
Aos queridos alunos que encerram sua jornada no Ensino Médio, o nosso
eterno carinho, a nossa gratidão por terem caminhado conosco e a certeza de
que vocês estarão presentes, eternamente, no eco de nossa história.
Àqueles cuja jornada continua, o nosso até breve, até o próximo ano.
Agradecemos a todos por confiar e acreditar em nosso trabalho, em nosso
sonho e carisma.
Antecipadamente, nós, do Santa Gema, desejamos a todos Boas Festas
e um Ano Novo repleto de sonhos realizados.

DIRETORA

