
 
Brasília, 02 de julho de 2019. 

 
Senhores Pais ou Responsáveis, 

 
Estamos chegando ao final do 1º semestre de 2019. Conforme o calendário escolar, o 1º semestre 

terminará no dia 6/7/2019 (sábado letivo especial), das 9h40 às 12h, com uma animada manhã de 
apresentações folclóricas típicas das festas juninas.  

 
Na oportunidade, informamos o que segue. 
 
1- Datas  

 5/7 (sexta-feira) – último dia de aula e ensaio geral das apresentações. Provas em 2ª chamada. 

 6/7 (sábado) – das 9h40 às 12h – café da manhã coletivo junino e apresentações folclóricas 
típicas das festas juninas (término do semestre).  

 De 8/7 a 28/07 – recesso escolar. 

 12/7 (sexta-feira) – das 8h às 12h – atendimento às famílias.  
 29/7 (segunda-feira) – reinício das aulas. 
 
2- Manhã de apresentações folclóricas típicas das festas juninas 
Todas as apresentações serão realizadas no ginásio CIMAN, das 9h40 às 12h, com muita 

animação, conforme cronograma abaixo. 
 

Café da manhã coletivo junino 

9h40 às 10h20 

Horários Turmas Turno 

10h20 1º ano A Matutino 

10h25 1º ano B Vespertino 

10h30 3º ano A Matutino  

10h35  3º ano B Vespertino 

10h45 4º ano A Matutino  

10h50 4º ano B Vespertino 

10h55 2º ano A Matutino  

11h00 2º ano B Vespertino 

11h10 5º ano A Matutino 

11h15 5º ano B Vespertino 

11h20 5º ano C Vespertino 

 
 
Solicitamos que os alunos estejam no ginásio CIMAN, onde será a concentração para as danças, 10 

minutos antes do horário marcado para apresentação da turma. A pontualidade das crianças é 
essencial para o sucesso da nossa festa. As crianças que porventura se atrasarem, infelizmente, 
perderão a oportunidade de dançar com a sua turma. Não será possível repetirmos apresentações 
devido à grande quantidade de danças previstas. Por isso, pedimos atenção especial dos senhores 
para o horário da apresentação do(a) seu (sua) filho(a).  

As apresentações serão no ginásio. Assim, os amigos e familiares poderão apreciar as danças, não 
sendo permitido o acesso da plateia às áreas de concentração e apresentação. O piso das quadras, 
especialmente criado para práticas esportivas, é sensível a objetos com pontas. Dessa forma, a utilização 
de sapatos com saltos altos e pontiagudos ou chuteiras com travas não é permitido, para a melhor 
conservação e utilização do espaço esportivo. Por isso, pedimos especial atenção das famílias na escolha 
dos calçados dos alunos para as apresentações juninas.                

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 
 

Com amizade, 
 

 
 

Michélle Silva Cláudia Chaves 
SOP – Ensino fundamental SOE – Ensino fundamental 

 


