Circular de
Junho/Julho 2019
Palavras da Diretora
Prezados Senhores Pais/ Responsáveis,
Com o mês de junho encerramos já o primeiro semestre. Percebemos o quanto o tempo passa rapidamente. As estações também
passam, o outono se encerra para dar lugar ao inverno.
Que não seja mais um semestre ou mais uma estação que se encerra. Faço o convite para vivermos intensamente cada instante,
cada dia, semana, mês, estação, semestre dando-lhes um colorido e sentido muito especial.
É assim que queremos acolher um novo mês, com novas experiências, com novas conquistas e novos desafios sob as graças de Deus.
E neste mês teremos a nossa grande FESTA DA SOLIDARIEDADE que promete ser muito boa. Não percam! Participem!
Ir. Bernadete Nakagawa - diretora

Calendário
Dia

Semana

Junho

08

Sábado

Esquenta - 21ª Festa da Solidariedade

18h00 às 23h00

09

Domingo

21ª Festa da Solidariedade

09h00 às 18h00

19

4ª f.

Planejamento e Formação de Educadores

---

20

5ª f.

Feriado - Corpus Christi

Não haverá expediente

21

6ª f.

Emenda de Feriado Corpus Christi
Secretaria e Atendimento Normal

Não haverá aula
08h às 18h00

27

5ª f.

28

6ª f.

Horário

Reunião de Pais - Educação Infantil e Fundamental (1º ao 5º ano)
- Tarde

17h00 às 18h00

Reunião de Pais - Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
- Manhã

07h30 às 08h30

Reunião de Pais - Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
- Manhã

07h30 às 09h00

Julho
01

2ª f.

Início do Recesso Escolar

---

01 a 31

---

Plantão Integral / Clubinho Caritas

08h00 às 18h00

08

2ª f.

09

3ª f.

Emenda de Feriado Revolução Constitucionalista
Secretaria e Atendimento Normal
Feriado Revolução Constitucionalista

Não haverá aula
08h00 às 18h00
Não haverá expediente

Agosto
05

2ª f.

Rua Pedro Paulino dos Santos, 157

Início do 3º Bimestre
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www.escolacaritas.com

Normal

Fb/escola.caritas

Fique por dentro

Secretaria

Tesouraria

Aos pais/responsáveis que ainda não regularizaram os
documentos obrigatórios na secretaria da escola,
pedimos que entreguem até o final deste mês.

Este mês seguirão via agenda/via e-mail os
boletos referente as mensalidades de Julho a
Dezembro de 2019. Fiquem Atentos !

Simulados ENEM e Vestibular 2019
Os alunos da 3ª série estão empenhados em seus estudos e seguindo firmes em sua preparação para os vestibulares.
Em junho, eles encaram mais uma etapa de simulados ENEM (8 e 15 – sábados) e FUVEST (19 – 4ª feira). Bons estudos.

Esquenta - 21ª Festa da Solidariedade
No sábado à noite, as apresentações em clima junino vão aquecer o final de semana na Escola Caritas. O Esquenta, em
sua 2ª edição, trará as apresentações sertanejas e countries dos alunos do ensino fundamental 6º ao 9º anos, com
participação especial da Quadrilha do Ensino Médio. Venha prestigiar este evento com toda a sua família.
08/junho – sábado – 18h às 23h

Festa da solidariedade 2019
Em clima de Arraial, os alunos da educação infantil ao ensino fundamental (1º ao 5º anos) apresentarão durante a
Festa da Solidariedade diversas tradições regionais de nosso país que marcam o mês junino. Além da alegria e clima
familiar, todos os convidados poderão se divertir nas barracas de jogos e brincadeiras, além de apreciarem o evento
como um todo. Traga toda a família e amigos!
09/junho – domingo – 09h00 às 18h00.

Reunião de Pais – 2º bimestre
Fiquem atentos às reuniões de pais referentes ao 2º bimestre:
27/06 – 5ª feira – Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º anos) – Tarde – das 17h00 às 18h00
28/06 – 6ª feira – Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º anos) – Manhã – das 07h30 às 8h30
28/06 – 6ª feira – Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e Ensino Médio – Manhã – das 07h30 às 9h00

Plantão de férias e Clubinho Caritas
No mês de julho os alunos do curso integral estarão em atividades de férias, brincadeiras e diversão. A
programação do clubinho Caritas será enviada a todos os alunos a partir do Pré II até o 5º ano para que as
adesões às atividades sejam feitas e os alunos possam também incluir em sua programação de férias
atividades culturais oferecidas pela escola. Aguardem!
Mini Jornada
A mini Jornada Caritas é uma atividade promovida
pela equipe de Pastoral que visa a integração e
formação dos alunos dos 7º e 8º anos. Será
realizada nos dias 29 e 30 de Junho de 2019.
Limite 35 participantes.
Rua Pedro Paulino dos Santos, 157

11
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Jornada Missionaria
Entre os dias 01 a 05 de Julho, acontecerá também a
Jornada Caritas 2019, serão 5 dias de acampamento,
para formação e convivência entres os alunos do 9º
anos, Ensino médio e Ex-Alunos. Limite de 40
participantes.
www.escolacaritas.com

Fb/escola.caritas

