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Garanhuns, 26 de abril de 2018. 

COMUNICAÇÃO  
ESCOLA-PAIS 
 

Senhores Pais ou Responsáveis por estudantes do Ensino Fundamental II (Anos Finais) e 

Ensino Médio 

 Chamamos a sua atenção para informações relevantes sobre vivências da próxima semana. 
Tais informações estão disponíveis no site do Colégio desde o início do período letivo e foram 
socializadas em documento impresso, enviado há semanas, intitulado DATAS IMPORTANTES 2018, 
que explicita nosso calendário até os processos finais (dezembro/janeiro 2019), também disponível 
no site. Assim, lembramos que: 
 
I. O dia 30/04 é recesso escolar, conforme calendário anual. 
 
II. No período de 02 a 04 de maio serão realizados os Plantões Pedagógicos do 1º trimestre, 
importante momento de interação entre pais/responsáveis e professores, no qual trataremos de 
informações específicas sobre seu(sua) filho(a). O Plantão ocorrerá conforme descrição abaixo: 
- 02/05: 6° Ano 
- 03/05: 9º Ano e Ensino Médio 
- 04/05: 7º e 8º Ano  
- Distribuição de senhas: das 8h às 11h (Após esse horário, não haverá mais acesso ao prédio)  
- Horário de atendimento: a partir das 8h  
- Local: Prédio do Ensino Médio (Anexo à recepção) 
Obs.: caso precise justificar ausência no trabalho, solicite à Coordenação declaração comprovando 
a participação no evento. 
 
II. Em virtude da ocupação dos professores com o Plantão, o 6º ano não terá aula no dia 02/05 e o 
9º ao Ensino Médio não terá aula no dia 03/05 (em ambos os turnos).  
 
III. No dia 03 de maio, às 19h30, na quadra Jule Spach, será Abertura do Jogos Internos. Nesse 
evento, os estudantes realizarão apresentações culturais, preparadas com muita dedicação, 
relativas ao tema Brasil de vários Brasis. Contamos com sua participação, prestigiando esse 
momento. 
 
IV. Em virtude do calendário de jogos, não haverá aulas regulares no dia 04/05, mas a data 
corresponde a dia letivo, uma vez que se trata de efetiva atividade escolar.  
 
  Estamos à disposição para mais esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 

Equipe de Coordenação Pedagógica 

http://www.colegio15.com.br/

