COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LEME
INFORMATIVO Nº 05- JUNHO/2017
"Eu aprendi que são pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular."
William Shakespeare
I - AGRADECIMENTO
Agradecemos e parabenizamos aos nossos alunos do 9º ano a 3ª série do Ensino Médio que
participaram brilhantemente em nosso Sarau. Mais uma vez nos emocionamos, nos encantamos e
aprendemos com eles. Gratidão aos mestres que não mediram esforços para que o evento fosse a
contento e aos funcionários que sempre nos apoiam.
II - ARRAIÁ DA COOPEL - DO IAPOQUE AO CHUÍ
Reforçamos o convite a todos os cooperados e familiares para participarem da nossa Festa Junina,
dia 03/06 (sábado), às 17 horas. É indispensável a apresentação do ingresso, inclusive aos nossos
alunos a partir de 02 anos. As famílias que desejarem mais ingressos, procurar a secretaria da
Mantenedora até o dia 02/06 ou enquanto durarem os convites. Não serão vendidos ingressos no dia da
festa. Por segurança, é proibido Fogos de Artifício.
Solicitamos que atentem aos assuntos abaixo:
Dispensa dos alunos: em virtude da organização da Festa Junina (montagem, decoração do
ambiente, instalações elétricas, etc.), na 6ª feira, 02/06, os alunos da Educação Infantil ao 4º
ano serão dispensados às 15h30min., não havendo intervalo para os alunos do 1º, 2º, 3º e 4º
anos. Os demais deverão trazer lanche.
Ÿ Horário e Sequência das Danças: início das danças às 17h20min. Pedimos a colaboração das
famílias quanto ao horário para que o evento seja a contento.
Ÿ

1ª apresentação 2ª apresentação 3ª apresentação 4ª apresentação 5ª apresentação 6ª apresentação 7ª apresentação -

MATERNAL e CASTELOS I A e B
CASTELO II e 1º ANO A
2º ANOS A e B
3º ANO A e 4º ANOS A e B
5º, 6º, 7º ANOS
8º ANOS A e B
9º ANO e ENSINO MÉDIO

Os alunos da Educação Infantil ao 4º ano ao chegarem à festa deverão ficar com suas respectivas mestras
em suas salas de aula para organização das danças e os demais, dentro do ginásio com as mestras Islia e
Adriana Cancian.
Nossos agradecimentos às famílias que colaboraram com as prendas, óleo, leite condensado e
dispenderão de uma hora para trabalharem nas barracas (a escala de horário será comunicada aos pais)!
III - PERÍODO DE AVALIAÇÕES E RECUPERAÇÕES DO 2º BIMESTRE, CONFORME CALENDÁRIO
ENVIADO ANTERIORMENTE
Ÿ 1º ANO A: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS de: 19/06 a 23/06
Ÿ 2º ANO ao 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 19/06 a 26/06
Ÿ 5º ANO a 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: 05/06 a 26/06
Ÿ Recuperações do 2º ao 4º ano: previstas a acontecerem no final de junho.
Ÿ A recuperação do 5º ano a 3ª série do Ensino Médio acontecerá em agosto.
IV - FÉRIAS DE JULHO: Conforme Calendário Escolar, o período será de 01/07 a 30/07.
V - VOLTA ÀS AULAS: 31/07 (2ª FEIRA)

"NENHUM DE NÓS É MELHOR DO QUE TODOS JUNTOS"

