
 

Informações de Final de Ano 
2º ao 5º ano do Ensino Fundamental  

 
 

1.  TÉRMINO DO ANO LETIVO 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2. ENTREGA DOS PARECERES E ATIVIDADES REFERENTES AO 3º TRIMESTRE  

O(A) próprio(a) aluno(a) levará para casa a sua pasta com as avaliações e pareceres referentes ao 3º 

trimestre – até o dia 05 de dezembro.  

Caso haja necessidade de um encontro com a professora de seu(sua) filho(a), agendaremos na semana do 

dia 09 a 13 de dezembro. 

3. PERÍODO DA RECUPERAÇÃO FINAL  

As aulas de Recuperação Final acontecerão nos dias 09  a 13 de dezembro: 

– para os alunos do período da manhã - das 7h30min às 12h;  

– para os alunos do período da tarde - das 13h30min às 18h. 

As provas finais acontecerão:  

. dia 16 de dezembro – de Matemática - das 7h30 às 11h para os alunos que estudam pela manhã; 

                                                                - das 13h30min às 17h para os alunos que estudam à tarde. 

. dia 17 de dezembro – de Língua Portuguesa - das 7h30min às 11h para os alunos que estudam pela 

manhã; 

                                                                                  - das 13h30min às 17h para os alunos que estudam  

                     à tarde. 

* Para a Recuperação Final de História, Geografia e Ciências - enviaremos informações complementares.   

Informações Gerais: 

  

4. PERÍODO INTEGRAL 
       Funcionará até o dia 06/12. 
5. COLÔNIA DE FÉRIAS  

Acontecerá do dia 09 a 18/12 – das 10h às 17h30min.   
6. PISCINA  

Os alunos aprovados sem Recuperação Final poderão frequentar a piscina na semana de 09 
a 13/12, nos seguintes horários: 

 14h às 15h – 2º ano 

 15h às 16h – 3 º ano 

 16h às 17h – 4º e 5º ano 
A proposta é recreativa e supervisionada pela equipe de Educação Física da escola. 

7. BIBLIOTECA 
Funcionará normalmente nas férias (das 13h30min às 17h30min). 

8. MATRÍCULAS 
Alguns pais de alunos estão, por razões de ordem pessoal, aguardando os resultados finais para confirmação 
da matrícula de seus filhos. Se este é o seu caso, compareça à Secretaria para verificar as vagas ainda 
existentes. 

9. MATERIAL ESCOLAR, LIVROS DIDÁTICOS, DE LITERATURA E PARADIDÁTICOS 
A lista de 2020 está disponível no site www.colegiointegral.com.br, no campo da matrícula.  

10. RECESSO 
Não haverá expediente no período de 21 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de  2020. 
Retornaremos dia 07 de janeiro, terça-feira. 

11. INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2020 
10 de fevereiro (segunda-feira).                                                                                
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