
 
 
 
 
 
 

 

                                 Imperatriz, 19 de junho de 2017            

Senhores Pais e Responsáveis, 

          Estamos encerrando o 1° SEMESTRE 2017 e contamos com o apoio da família nesse 

momento, pois a parceria FAMÍLIA / ESCOLA é importante para que possamos alcançar todos 

os objetivos propostos. 

          Agradecemos a todos pelo apoio e parceria que resultou no nosso sucesso. Mas, para 

concluirmos nossas atividades escolares, ainda temos algumas datas e atividades importantes 

que devemos cumprir. 

Acompanhem: 

                      Consulte o Calendário Escolar e o Boletim On-Line do seu Filho 

 

           Para que fosse melhor concluído e revisado os conteúdos do bimestre, sem causar 

prejuízos aos alunos, alteramos algumas datas do calendário 2017. 

 

19 à 23 de Junho -  Horário normal de aula  

                                  Conclusão de conteúdos / revisão RECUPERAÇÃO 1º Bimestre. 

 

19 de Junho- Prazo final inscrições de Recuperação 1ºBimestre. 
 

20 de Junho – Reposição Prova P7. 

 

22 de Junho -  Prova P8 2º Bimestre. 

 

 DATA: 23 Junho – Sexta-feira / Horário Normal de aula. 
 

1º Etapa do SoletraCOC – Serão promovidas atividades de 
competições entre os alunos do 6º e 7ºAno do Ensino Fundamental, 
com a finalidade de verificar o aprendizado das atividades ortográficas 
que foram realizadas.  

 

 
PARTICIPE!!! 

DATA: 24 Jun. sábado à partir das 19h30. 
TEMA: Ritmos Brasileiros. 
 

CONVITE: Vamos nos preparar para o grande “Arraiá CAIPIROCOC”!!! 

Capriche no figurino, exercite-se para a grande festança e participe da  
quadrilha improvisada dos pais. 
 
ATENÇÃO: Adquira os ingressos e fichas de consumo na secretaria da 
Escola, até 23/06. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

26 de Junho – Resultado do 2º Bimestre (Inscrições de Recuperação 2ºBimestre). 

                          A Recuperação do 2º Bimestre será programada e divulgada após o resultado   

                          do 2º Bimestre. 

                 Férias para alunos aprovados. 

 

26 à 30 de Junho -  Horário normal de aula (Para alunos de Recuperação). 

                                  Revisão RECUPERAÇÃO 1º e 2º Bimestre. 

                                  Aulas obrigatórias para alunos abaixo da média e alunos indicados. 

                                   

27 de Junho – Reposição da Prova P8. 

 

29 e 30 de Junho – Provas de Recuperação 1ºBimestre (Vespertino 14h30). 

                                  Horário será divulgado aos alunos e no site: www.cocimperatriz.com.br    

                                  mediante as inscrições de recuperação. 

 

30 de Junho – Plantão Pedagógico Ensino Fundamental (Horário normal de aula). 

                          Do 4º ao 8º Ano – Os professores estarão disponíveis para atendimento aos                

                          pais, conforme horário de aula. 

 

ATENÇÃO! 
 

Todos os alunos com Rendimento abaixo da média 1º e 2º Bimestre são 

obrigados a frequentarem as aulas, até concluir a programação do 

semestre. (30 de Junho) 

 

A recuperação do 2º bimestre será disponibilizada somente aos alunos 

com 100% de frequência das aulas e concluído todas as atividades 

indicadas (Atividades do Livro e Lista de Exercícios)    
 

 

 

25,26 e 27 de Julho – Provas de Recuperação do 2º Bimestre. 

                                      Programação e horários serão divulgadas no site da escola: 

                                      www.cocimperatriz.com.br 

 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica e Direção. 

http://www.cocimperatriz.com.br/

