APRESENTAÇÕES ANOS INICIAIS

nº 39 - 06 de Dezembro

09/12 - Encerramento 1º e 2º anos do EF
10/12 - Encerramento 3º e 4º anos do EF
* 19h30min *Auditório

CALENDÁRIO FINAL - TURNO DA MANHÃ

Última edição do ano

Este é o último Fique de Olho de 2019. Os registros e comunicações da Escola seguem no nosso site ceap.g12.br e na
fanpage, fb.com/ceapijui. Curtam as programações finais!

MATRÍCULAS PARA 2020

Encontram-se abertas as Rematrículas e Matrículas para o ano letivo
de 2020. Os documentos foram enviados
pelo correio, mas quem ainda não recebeu, pode se dirigir à secretaria e solicitar
cópia. Não deixe para a última hora!

CALENDÁRIO 2020

* Início do ano letivo: 17 fevereiro
* Recesso de Inverno:
19 de julho a 02 de agosto

ATENDIMENTO AOS PAIS

Os pais podem agendar com a
professora da turma o horário para a
comunicação de Parecer Pedagógico
do 2º Semestre 2019. O período previsto é de 12 e 13 de dezembro.

2020

A programação CEAPzinho
em Férias, que ocorre entre os dias
02 e 31 de janeiro, é destinada exclusivamente para quem já é aluno
da Escola. Inscrições na secretaria
da Escola até o dia de HOJE!

+inovação

As turmas dos Níveis 3, 4 e 5,
em 2020, terão Robótica de forma
integrada ao Projeto da turma. Será
utilizado como ferramenta que oportunizará importantes experiências e
aprendizagens, potencializando o desenvolvimento cognitivo e social.

Até 10/12 - Provas Finais - 7º ao 9º anos do EF
11/12 - Conselho de Classe do 7º ao 9º anos do EF
11 a 13/12 - Aulas de Recuperação - 7º ao 9º anos
Até 13/12 - Aulas de Recuperação - 1ª e 2ª séries EM
16 a 20/12 - Provas de Recuperação Extensiva - Todos
20/12 - Resultados Finais - pós recuperações
20/12 - Encerramento do 9º ano

TURNO DA TARDE

Até 09/12 - Provas Finais - 5º ano do EF
Até 10/12 - Provas Finais - 6º ano do EF
12/12 - Conselho de Classe do 5º e 6º anos do EF
16 a 20/12 - Provas de Recuperação Extensiva
20/12 - Resultados Finais - pós recuperações

ENCERRAMENTO 9º ANO

As turmas concluintes do Ensino Fundamental tem
um momento de encerramento desta etapa da vida escolar.
O evento acontecerá no dia 20 de dezembro (sexta-feira), às
20h, no auditório do CEAP. Durante o ano foram acompanhados pelos conelheiros Fátima Burtet e Uiliam Michael.

Cantina vai fechar!

O Bar da Escola vai funcionar normalmente
até o último dia de aula, 11 de Dezembro.
Depois estará fechado até o recomeço das
aulas no próximo ano.
Lembrem-se de
As listas de Mateacertar riais para o Ano Letivo
as contas!! de 2020 serão divulgadas na próxima semana,
no site da Escola.

