
                       Escola General Osório.  

                      Campo Grande, 15 de junho de 2018. 

 

Senhores Pais 

O 1º semestre letivo/2018 está terminando. Para que possam organizar-se, seguem as informações relativas a este 

período. 

Ensino Fundamental II – 6º ao 8º ano 

 Provas bimestrais – 03/07/2018 a 11/07/2018. 

Nos dias 09/07, 10/07 e 11/07, os alunos serão dispensados às 9 horas e 15 horas, respectivamente. 

Pedimos aos pais que sejam pontuais. 

 Competições Esportivas, (na quadra de esportes da Unidade I): 

6º ao 8º ano 

 12/07/2018, das 7h30 às 11h30. 

 13/07/2018, das 7h30 às 11h30. 

 Recesso escolar – 14/07/2018 a 29/07/2018.  

 Recuperação semestral – 23/07/2018 a 27/07/2018. 

 Em 17/07/2018 (terça-feira), a partir das 14 horas, a relação dos alunos em recuperação, os conteúdos, 

baterias de exercícios e horários de provas, estarão disponíveis na secretaria da Escola, unidade I.  

 Durante a semana de recuperação (23/07/2018 a 27/07/2018), 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. 

 Os envelopes contendo as provas bimestrais do 2º bimestre serão entregues aos alunos, em 31/07/2018. 

 Início do 3º bimestre – 30/07/2018. 

 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. 

 

 

Ensino Fundamental II – 9º ano e Ensino Médio  

 Provas Bimestrais – 03/07/2018 a 11/07/2018. 

 O 3º ano do Ensino Médio fará simulados nas datas previstas e terá aulas normais até o dia 

11/07/2018. 

Nos dias  09/07, 10/07 e 11/07, os alunos serão dispensados às 9h30. Pedimos aos pais que sejam pontuais. 

 Recesso escolar – 14/07/2018 a 29/07/2018. 

 Recuperação semestral – 23/07/2018 a 27/07/2018. 

 Em 17/07/2018 (terça-feira), a partir das 14 horas, a relação dos alunos em recuperação, os conteúdos, 

baterias de exercícios e horários de provas, estarão disponíveis na secretaria da Escola, unidade I.  

 Durante a semana de recuperação (23/07 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. 

 Os envelopes contendo as provas bimestrais serão entregues aos alunos em 31/07/2018. 

 Início do 3º bimestre – 30/07/2018. 

Atenciosamente, 

Direção Pedagógica 

 


