INFORMES GERAIS
FINAL DO SEMESTRE LETIVO
6º AO 9º ANO
Camaragibe, 20 de junho de 2017.
Srs. pais e/ou responsáveis,
Dia 21 de junho, quarta-feira, teremos a tão esperada e ensaiada Abertura dos Jogos
Escolares - EIA 40 ANOS – Uma explosão cultural. No período da tarde, neste dia, as oficinas
funcionarão normalmente, até as 16h para nossos alunos do 6º ao 9º ano. Após esse horário,
impreterivelmente, todos os alunos deverão se dirigir às suas residências para os preparativos
para o evento cívico e artístico que terá início, às 19h em ponto, na quadra da EIA Kids. Contamos
com a colaboração e pontualidade de todos. Os (As) alunos (as) deverão chegar a Eia Kids, às 18h,
arrumados, maquiados e com todos os acessórios necessários para a apresentação de seu grupo.
Aproveitamos para informar que a Livraria Praça de Casa Forte estará promovendo, na EIA
Kids, nos dias 21 e 22 de junho, (inclusive durante a Abertura dos jogos) uma feira de livros
literários com descontos especiais. As férias estão chegando e com ela o tempo de brincar,
passear, ir ao teatro, assistir a um bom filme, dormir até mais tarde e... LER. Nada é mais
convidativo para uma boa leitura do que o friozinho e a chuva nesta época do ano aqui em Aldeia.
Portanto, não percam a oportunidade de oferecer uma literatura de qualidade a seus filhos e
filhas.
Organização das atividades na semana de jogos:
Dia
22/06 (quinta-feira)

Atividade
Jogos manhã e tarde – Futsal masculino e Totó masculino
Natação, Cabo de guerra e Tênis de Mesa feminino
23/06 (sexta-feira)
Feriado – véspera de São João
26/06 (segunda-feira)
*Jogos manhã e tarde- Vôlei masculino e feminino; cabo de guerra
masculino e natação masculino.
Totó feminino e Tênis de mesa feminino.
27/06 (terça-feira)
Jogos manhã e tarde- Vôlei masculino e feminino e Futsal feminino
28/06 (quarta-feira)
*Jogos manhã-HandBoll masculino e futsal feminino
29/06 (quinta-feira)
**Cinema manhã e jogos à tarde-Hand Ball masculino e feminino
30/06 (sexta-feira)
Corrida masculino e feminino e Encerramento das atividades as
12h
*Não haverá atividades das oficinas, a tarde, nos dias 26 e 28 de junho.
** É obrigatório o uso da camisa dos jogos (camisa-ingresso). O(A) aluno(a) deverá ir de calça
jeans, tênis e levar um casaco. Lembramos que já estão inclusos, no pacote, a pipoca e o
refrigerante. O aluno deverá ir e voltar no mesmo ônibus, com seu grupo-classe, acompanhado de
seus professores.

Atendimento aos Pais/Responsáveis:
Para melhor acompanhamento do desempenho escolar de seu(sua) filho(a) dentro do
processo de aprendizagem e possíveis encaminhamentos que se fizerem necessários, nossos(as)
professores(as) estarão disponíveis para atendê-los, no período das Olimpíadas, nos dias da
semana e horários correspondentes a suas disciplinas, mediante agendamento prévio com
Andreza na secretaria. Aqueles que chegarem à escola sem agendamento poderão também ser
atendidos se houver disponibilidade.
Campanha IAR – Enxovais para os nenéns:
Estendemos para o dia 29 de junho o prazo de arrecadação dos itens de enxovais de
nenéns para as gestantes moradoras de Rua e em condições de risco que o IAR (Instituto Amigos
da Rua) assiste. Acreditamos no envolvimento de nossos alunos e alunas e na capacidade que
todos temos de nos solidarizarmos com as necessidades do nosso próximo. Contamos com o
envolvimento e engajamento de todos!
APROVEITAMOS PARA DESEJAR A TODOS UM MARAVILHOSO PERÍODO DE DESCANSO E
NOS VEREMOS DIA 02 DE AGOSTO.

Atenciosamente,
Direção / Coordenação Pedagógica

