
                          Instituição de Ensino General Osório.  

                      Campo Grande, 18 de junho de 2018. 

    INFORMATIVO DO ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE/2018 - Unidade II 

Senhores Pais/Responsáveis, 
O 1º semestre letivo/2018 está terminando. Para que possam organizar-se, seguem as informações, com as datas 
importantes, relativas a este período. 
Educação Infantil –  JARDIM I , JARDIM II  e JARDIM III – Matutino e Vespertino 

 Dia 22/06 – JOGO DO BRASIL NA COPA às 08h.  

 Dia 27/06 – JOGO DO BRASIL NA COPA às 14h. 

 04 e 05/07/18- Feirinha da Sustentabilidade: Bazar de brinquedos, gibis e livros – Educação 

Financeira – os alunos podem participar adquirindo bons produtos com baixo custo! (EVENTO INTERNO)  

 02/07/18 a 06/07/18 - SEMANA DAS SABs - Sondagem da Aprendizagem Bimestral. 

 09/07 a 13/07 - Semana Lúdica – Atividades recreativas/Ludicidade (aprender brincando), os alunos que 

têm irmãos no Ensino Fundamental poderão ser dispensados às 9h (matutino) ou às 15h (vespertino).  

 14/07/2018 a 29/07/2018 - Recesso escolar (Férias para os alunos). 

 30/07/18 - Volta às aulas -  Início do 3º bimestre.  

 31/07/18 - Envio dos Envelopes com as SABs e os Relatórios do 2º bimestre e início do 

agendamento da Reunião de Pais em 04/08(Sábado). 

Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano – Matutino e Vespertino 

 22/06 – JOGO DO BRASIL NA COPA às 08h. 

 Turno Matutino aulas normais nos tempos 1º, 4º, 5º e 6º tempo – Revisão dos conteúdos. No 2º e 3º tempo 

os alunos assistirão ao jogo, junto com sua professora. 

 Turno Vespertino aula normal.  

 27/06 – JOGO DO BRASIL NA COPA às 14h. 

 Turno Matutino aula normal.   

 Turno Vespertino aulas normais nos tempos 1º, 4º, 5º e 6º tempo – Revisão dos conteúdos. No 2º e 3º 

tempo os alunos assistirão ao jogo, junto com sua professora. 

 29/06 – Realização do nosso 1º Simulado nos três primeiros tempos, após aula normal conforme 

horário de aula.  

 04 e 05/07 - Feirinha da Sustentabilidade e Bazar de brinquedos, gibis e livros – Educação 

Financeira – os alunos podem participar adquirindo bons produtos com baixo custo! (após as PBs, EVENTO 

INTERNO).  

 05 a 13/07 – Semana de Provas bimestrais 

 Na semana de 09 a 13/07, os alunos serão dispensados às 9h(matutino) e 15h(vespertino), 

respectivamente. Pedimos aos pais que sejam pontuais. 

 Recesso escolar – 14 a 29/07/2018.  

 23 a 27/07 – Recuperação - somente para os alunos que não alcançarem 12 pontos no somatório das 

notas do 1º e 2º bimestres. 

 17/07 (terça-feira), a partir das 14 horas, divulgação da relação dos alunos em recuperação, dos 

conteúdos, baterias de exercícios e horários de provas, estarão disponíveis na secretaria da Escola, 

unidade II.  

 Durante a semana de recuperação (23 a 27/07), os alunos terão plantões de dúvidas no período 

matutino, das 7h30 às 11h, e, no período vespertino, farão as provas de recuperação, a partir das 14 

horas. Os alunos em recuperação deverão comparecer à escola, devidamente uniformizados. 

 30/07/2018 - Volta às aulas - Início do 3º bimestre. 

 31/07/18 - Envio dos Envelopes com as PBs e os Relatórios do 2º bimestre e início do 

agendamento da Reunião de Pais em 04/08/(Sábado). 

 Os alunos do CPREP – Curso Preparatório para o Colégio Militar terão recesso no período de 

14/07/2018 a 22/07/2018. Retorno às aulas em 23/07/2018. 

       Atenciosamente, 
      Boas Férias! 
     Equipe EGO   


