
 

 

 
 

 
 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 Chegamos ao final do 1º Semestre letivo/2019. Seguem algumas informações importantes aos senhores. 

Leiam e agendem-se! 

1. FESTAS JUNINAS  

 28 de junho – Fundamental 1 (2º e 3º ano ) 18h30min 

 29 de junho – Educação infantil  

9h - Infantil II e III - 9h30min - Infantil IV e V - 10h - 1º Ano 

 29 de junho - Fundamental 1 (4º e 5º ano) , grupos de dança e quadrilha da 3ª série - 16h  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1.1 Solicitamos que cheguem, pelo menos, 30 minutos antes do horário da festa; 

1.2 Informamos que não haverá reapresentação de números de turma, por nenhum motivo; 

1.3 Solicitamos uma atenção dos senhores quanto às questões de estacionamento dos carros, no horário das festas. 

Se possível, preferir a opção por Táxi ou outros aplicativos. 

2. ENTREGA DE RESULTADOS DO 1º SEMESTRE/2019  

05 DE JULHO (sexta-feira) – 08h às 17h - Educação Infantil e Fundamental I  

06 DE JULHO (sábado) – 08h às 17h - Fundamental II e Ensino Médio  

 É de suma importância a presença dos Senhores nesse momento, não só para receber o Boletim, mas também 

para tomarem conhecimento de assuntos relacionados à vida escolar do (a) filho (a).  
 

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

3. AS PARCELAS ESCOLARES dos nossos alunos devem, impreterivelmente, estar em dia. 

 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. 

4. A PARTIR do dia 01 de agosto de 2019 haverá suspensão de alguns serviços para os alunos que não estiverem 

em dia com as parcelas dos serviços abaixo relacionados: 

- CME PLUS (3ª série) – Aulas opcionais no turno da tarde (aulas de aprofundamento). 

-CME PLUS (1ª E 2ª SÉRIE)  

- EDUCAÇÃO INTEGRAL – Atividades no segundo turno. 

- ESPORTE (todos). 

 Lembramos que esses serviços acima, prestados pela escola, são opcionais para os pais, não fazem parte do 

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

5. Ressaltamos para os senhores, que no mês de julho a secretaria só vai funcionar até o dia 15 de julho (07h às 

17h). Depois dessa data, ficará fechada, reabrindo em 29/07. 

6. O reinício do ano letivo (2º semestre) será no dia 1º de agosto (quinta-feira).  

RESSALTAMOS: Não deixem de vir apanhar os resultados dos filhos, a falta dos pais no compromisso para com a 

escola reflete negativamente na valorização da educação da família.  

A EDUCAÇÃO SE FAZ ATRAVÉS DO EXEMPLO. 
 

Cordialmente, 
A Direção. 

 


