CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO 2019
Solicitamos a atenção especial para as diferentes datas de encerramento. Os detalhamentos serão
informados posteriormente através de comunicados específicos.
Próximos feriados contemplados na agenda: 03/10 (quinta-feira), 15/10 (terça-feira), 15/11(sexta-feira),
21/11 (quinta-feira) - não haverá aula no dia 14/10 (segunda-feira) e haverá aula normal nos dias 04/10
(sexta-feira) e 22/11 (sexta-feira).
Encerramento das oficinas: 27, 28 e 29/11 (caso haja necessidade de reposição, poderá ser agendada na
primeira semana de dezembro).
Eventos de outubro: Semana da Criança (08 a 11/10), Semana Multicultural (28/10 a 01/11)
Eventos de dezembro, período de encerramento das aulas e Colônia de Férias
02 a 13/12
Fundamental I e II – ensaios, fechamentos, confraternizações e pendências pedagógicas
05/12
5ª feira
Último dia de aula para a Educação Infantil, confraternizações e
fechamentos
09 a 20/12
Colônia de Férias com STEAM – das 13h às 17h ou a partir das 11h com almoço e
possibilidade de estender até 18h, se necessário.
Lançamento dos livros e mostra de teatro na Casa Escola – participação de todos os alunos
02/12
 1º ano tarde - Cerimônia da Passagem do Arco às 17h30
2ª feira
 1º ano manhã - Cerimônia da Passagem do Arco às 19h30
03/12
 4º ano manhã às 19h30
3ª feira
 3º e 4º ano tarde às 17h30
03/12
 Aula da saudade - 9º ano - com a presença dos pais, às 7h10
3ª feira
04/12
 3º ano manhã às 19h
4ª feira
05/12
 5º ano manhã às 19h
5ª feira
06/12
 2º ano manhã às 19h
6ª feira
Lançamento do livro com apresentação da peça na Casa da Ribeira – Fundamental II
29/11
 6º ano – ensaio geral - das 8h às 10h
6ª feira
 7º ano – ensaio geral - das 10h às 12h
30/11
 6º ano – apresentação - às 16 horas
sábado
 7º ano – apresentação - às 18h30
06/12
 8º ano – ensaio geral - das 8h às 10h
6ª feira
 9º ano – ensaio geral - das 10h às 12h
07/12
 8º ano – apresentação - às 16 horas
sábado
 9º ano – apresentação - às 18 horas
Reuniões com pais (maiores informações sobre dias e os horários virão posteriormente)
09, 11 e 13 /12
 Educação Infantil
10, 12 e 16/12

 Ensino Fundamental I

17/12

 Ensino Fundamental II

Período de inscrição da Colônia de Férias – 02 a 06/12
Período de matrículas – 28/11 a 06/12 para a Ed. Infantil e Oficinas para todos os alunos.
10 a 19/12 para o Ensino Fundamental - matrícula conforme aprovação do
aluno.
INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2020
24/01/20
6ª feira
 Reunião com pais sobre adaptação - Grupos I, II e III - 10h / 16h
28/01/20
3ª feira
 Início das aulas para todas as turmas
20/02/20
5ª feira
 Bloco de carnaval de rua Unidos da Casa Escola às 16h30
A Direção e toda a equipe
Disponível em: www.casaescola.com.br

