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CRONOGRAMA PARA ATIVIDADES INICIAIS – 2022  
ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS DE ARTE E O PACOTE SULFITE - ALUNOS NOVOS 

No primeiro dia de aula, 24/01/2022, segunda-feira, os alunos novos que ainda não entregaram os materiais 

nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022 (quinta e sexta-feira), às 8 horas, deverão entregar os seus materiais 

(Arte e pacote de sulfite) para o professor na primeira aula do dia. Não trazer os livros, e sim um caderno 

e agenda. 

 

FORMAÇÃO DE TURMAS -2022 

Comunicamos que a divulgação da Lista Nominal/2022 indicando a turma que o aluno frequentará, será 

divulgada posteriormente. 

Atenção 

Salientamos que, considerando o aluno de forma global, a formação das turmas é elaborada de forma 

criteriosa pelos professores/2021. Essa formação foi realizada nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2021, 

quando os professores, reunidos, analisarão as solicitações encaminhadas pelos pais via e-mail 

secretaria@colegiodombarreto.com.br . Não há garantia de a solicitação será atendida, pois o trabalho 

realizado pelos professores leva em consideração a análise global (pedagógica, logística, estrutural) da sala. 

Portanto, apenas os pedidos feitos até as datas de 14 de dezembro de 2021 serão considerados. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 24 de janeiro de 2022 (aulas normais) 

Período da manhã:  

6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano do Ensino Fundamental II – das 7h10 às 12h15. 

Período da tarde:  

6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano do Ensino Fundamental II – das 12h30 às 17h35. 

 

ATENÇÃO 

05/02/2021 – das 9h00 às 11h00 - Sábado: REUNIÃO PARA OS PAIS dos alunos dos 6º anos e alunos novos 

do Ensino Fundamental II, com a finalidade de apresentar o Corpo Docente e os Atividades Pedagógicos do 

Fundamental 2 (entrada: Anfiteatro). 

 

Contamos com a colaboração de todos para que a programação ocorra da melhor maneira possível. 

         

 

Atenciosamente,  

Orientação Educacional 
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