
 

 

Informativo de Conclusão do primeiro semestre 

 

Prezados pais,  

                    Estamos concluindo nosso primeiro semestre de 2016. Ressaltamos o quanto foi maravilhoso poder contar 

com a sua presença sempre marcante em nosso dia a dia. Sua participação é fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem dos nossos estudantes. 

Seguem algumas observações importantes: 

1. Todos os alunos já receberam o calendário das avaliações juntamente com os seus respectivos conteúdos 

programáticos. Contamos com vocês no sentido de ajuda-los nos estudos para um excelente rendimento. No 

período de provas (13 a 17/06) os alunos serão liberados às 9h (manhã) e 15h (tarde), respectivamente. 

  

2. O resultado das avaliações:   

 

2.1 Para as turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), as pastas com os boletins e 

provas serão entregues no dia 30/06 na secretaria do Colégio (prédio sede). 

2.2 O resultado das verificações de aprendizagem será no dia 20/06 às 14h.  Todos os alunos deverão trazer 

papel e caneta para anotarem as matérias, caso fiquem em recuperação. 

2.3 Para as turmas do fundamental II (6º ao 9º ano) e também do Ensino Médio serão disponibilizados no site 

do colégio (www.cmjcolégioecurso.com.br) no portal do aluno, a partir do dia 30/06, utilize a senha que 

lhes foi enviada pelo e-mail e/ou entregue aos alunos. As provas impressas estarão disponíveis neste dia.  

2.4 As avaliações de recuperação serão realizadas nos dias 22, 27 e 28/06 às 7h30. O calendário da 

recuperação está disponível no horário das Verificações de Aprendizagem que já foram entregues. 

 

3. Os professores estarão de plantão no dia 30/06 para solucionar dúvidas quanto ao desempenho dos 

estudantes, ou outras informações que se fizerem necessárias. 

 

4. As avaliações dos estudantes cujos pais encontram-se com pendências financeiras junto à tesouraria, 

somente serão entregues aos seus respectivos responsáveis na secretaria da escola. Obs. Estamos 

conclamando a estes, para regularizar as mensalidades dos seus filhos, em duas parcelas com vencimentos 

em 15/06 e 30/06, lembramos que todos os nossos professores e funcionários estarão em férias no mês de 

julho tendo um acréscimo de 1/3 em seus salários, bem como, a manutenção e reforma dos nossos 

equipamentos que são realizadas no período das férias. Contamos com a sua compreensão.   

 

5. Festa junina  

 

5.1 Serão realizadas no prédio sede, no dia 18/06 (sábado às 16h) para as turmas do maternal ao Jardim II e 

no dia 19/06 (domingo) às 16h para as turmas de 1º ao 5º ano. Todos os alunos estão participando com 

algumas dancinhas, contamos com a participação de todos. O traje é de matuto à vontade. 

5.2 Para as turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio será no dia 20/06, no prédio sede a partir das 

15h.  Todos estão convidados.  As senhas serão entregues antecipadamente aos alunos. 

 

6. RESSESSO ESCOLAR:   

 

6.1 A tesouraria funcionará durante todo o mês de julho normalmente. Não esqueçam a data de vencimento 

(05/07) para não perderem o desconto. Reiniciaremos nossas atividades no dia 01/08. 

6.2 As atividades do Day Care (Educação Integral) funcionarão normalmente até o dia 17/06.                                     

A todos, boas férias e um São João de muita saúde, paz e alegria. 

 

Cordialmente,            

A direção e toda equipe CMJ. 


