
 

           
 
 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

O Colégio Maria Ester, consciente de um trabalho educacional sério e comprometido com 

uma educação de qualidade, prepara-se para a realização das atividades finais do 1º semestre 

letivo de 2017. 

Vejam a seguir os itens abaixo, com atenção, nas datas e horários das referidas atividades: 
 

01. Período das Avaliações Bimestrais:  

23 a 28 de Junho – Fundamental (5º a 7º ano) 

22 a 29 de Junho – Fundamental I (2º e 4º ano) 

23 a 29 de Junho – Educação Infantil, Fundamental II e Ensino Médio (8º ano a 3ª série).  

Obs.: No período das Avaliações, todos os alunos serão liberados mais cedo.  

         (turno manhã – 10h e turno tarde – 16h) 
 

02. Solicitamos aos senhores pais um maior empenho e acompanhamento com os filhos, no 

período das Avaliações. Sejam presentes na vida de seus filhos, primem pela qualidade do 

tempo que reservam para eles. 
 

03. Festas Juninas: com o objetivo de acomodar melhor nossos alunos e seus familiares, 

iremos realizar três Festas Juninas: 

 Data: 30 de junho de 2017 (sexta-feira) 

Horários: 18h30min – festa com as crianças da Educação Infantil e 1ª ano. 
 

 Data: 01 de julho de 2017 (sábado) 

Horários: 09h – festa com os alunos do Fundamental I  

Horários: 16h – Festa com os alunos do Fundamental II e Ensino Médio. 

 

Obs.: Valorizem a participação de seus filhos nos eventos culturais da escola, pois são 

momentos importantes para a formação deles. 
  

04. Entrega de Resultados:  

 Dia 04 de julho (terça-feira) - Será feita a Entrega dos Resultados do 2º Bimestre aos pais da 

Educação Infantil e Fundamental 1 ( 1º ao 5º ano). 

Horário – das 8hs às 17hs 

 Dia 05 de Julho (quarta-feira) – Será feita a Entrega dos Resultados do 2º. Bimestre aos pais 

dos alunos do Fundamental II e Ensino Médio nos dois expedientes (manhã e tarde). 

Obs.: Não entregaremos resultados aos alunos, o momento deve ser com os pais e/ou 

responsáveis. 

 



 

05. Lembramos aos senhores pais que as parcelas escolares dos nossos alunos devem, 

impreterivelmente, estar em dia. 
 

Obs.: Julho é o mês das férias coletivas para todos os nossos professores e funcionários, por 

essa razão, esperamos a compreensão dos senhores no sentido de priorizar no orçamento 

familiar a pontualidade com o compromisso assumido em nossa escola. 

Vale ressaltar que o Colégio Maria Ester conta com um bom percentual de pais que realmente 

são pontuais com as prestações escolares e, isto facilita uma maior organização em nosso 

calendário de compromissos, além de manter constantemente a construção e reforma em 

nossas instalações. 
 

Apesar do cenário atual, a rede da Livre Iniciativa (Rede Particular de Ensino) vem buscando 

esforços para oferecer um trabalho de qualidade, mesmo diante das circunstâncias que afetam 

todos os setores do trabalho/economia do País e o Colégio Maria Ester não seria exceção neste 

contexto. Portanto, precisamos mais do que nunca do apoio e da compreensão das famílias 

dos nossos alunos, no sentido do acompanhamento escolar dos filhos e do compromisso 

financeiro assumido com a escola. Precisamos manter os professores e funcionários em dia; e, 

também, obrigações sociais, impostos, reformas para atender as exigências das Leis, 

manutenção, material de expediente e alto custo de energia, pois oferecemos salas 

climatizadas desde o 1º Ano do Fundamental ao 3ª Série do ensino médio - hoje totalizando 

42 turmas no conforto do AR. Além dos demais setores da escola. 
 

 Comunicamos que a partir do dia 01 de Agosto de 2017, haverá suspensão de alguns 

serviços para os alunos que não estiverem em dia com as parcelas dos serviços abaixo 

relacionados: 

1. CME PLUS (3ª série) – São aulas opcionais no turno da tarde, (aulas de aprofundamento). 

2. Educação INTEGRAL – Atividades no segundo turno. 

3. ESPORTE (todos). 

  Ressaltamos que os três serviços prestados pela escola, são opcionais para os pais, não 

fazem parte do Ensino Regular que acontece no horário normal das aulas. São serviços extras.  

 O reinicio do ano letivo (2º semestre) será no dia 1º de Agosto (terça-feira). A escola 

permanecerá aberta no mês de Julho, com pequenas reformas, manutenção e atendimento aos 

pais. 
 

IMPORTANTE: Não deixem de vir apanhar os resultados dos filhos, a falta dos pais nos 

compromisso para com a escola, reflete negativamente na valorização da educação da família.  
 

A EDUCAÇÃO SE FAZ PELO EXEMPLO. 

Cordialmente, 
A Direção. 

 


