CALENDÁRIO ESCOLAR - 2017
ENSINO MÉDIO E CURSINHO DIURNO
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INÍCIO DAS MATRÍCULAS PARA ALUNOS DO COLÉGIO.
Término das aulas de revisão para os alunos da 1ª e 2ª séries do ensino
médio – horário normal de aulas.
Último dia para requerer os diagnósticos de recuperação de notas do
4º bimestre para alunos da 1ª e 2ª séries do ensino médio – até às 12h na
secretaria do Colégio.
Data prevista para a 2ª fase dos vestibulares da UEL e UFPR.
Início dos diagnósticos de recuperação de notas do 4º bimestre para os
alunos da 1ª e 2ª séries do ensino médio – ver locais e horários nos editais
das salas de aula.
Data prevista para a 2ª fase dos vestibulares da UEL e UFPR.
Data prevista para a 2ª fase dos vestibulares da UEL e UFPR.
Término dos diagnósticos da recuperação de notas do 4º bimestre para
alunos da 1ª e 2ª série do ensino médio
Término do Superintensivo para alunos da 3ª série do ensino médio e
cursinho Diurno.
Conselho de classe e reunião pedagógica com os professores das 1ª e 2ª
séries do ensino médio das 10h às 12h – Local: sala 14 no Colégio Platão.
Data prevista para o vestibular da UEM.
Data prevista para o vestibular da UEM.
Entrega dos boletins com os resultados finais aos pais de alunos do ensino
médio das 1ª e 2ª séries – 8h na Sala da Coordenação.
Culto ecumênico de Formatura – participação dos formandos e familiares
o
dos 9 anos do Ensino Fundamental e 3ª séries do Ensino Médio noturno e
diurno – local e horário a ser definido pela Coordenação.
Data prevista para o vestibular da UEM.
Data prevista para a colação de grau e jantar de confraternização dos
o
formados dos 9 anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do ensino
médio – 21h – local: ginásio de esportes.
Confraternização dos funcionários, coordenadores e diretores do Colégio
Platão às 12h.
ATENÇÃO: O período do 18/12/2017 a 17/01/2018 serão as férias anual
coletiva para todos os professores do Colégio Platão de Apucarana.
A PARTIR DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 TODOS OS PROFESSORES
DEVERÃO ESTAR A DISPOSIÇÃO DAS COORDENAÇÕES PARA
QUALQUER ATIVIDADE PEDAGÓGICA.

