CALENDÁRIO ESCOLAR - 2017
ENSINO MÉDIO E CURSINHO DIURNO
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Aplicação de Diagnósticos Bimestrais com reposição das aulas do dia
16/06/2017.
Previsão para o VESTIBULAR DA UEM.
Previsão para o VESTIBULAR DA UEM.
Previsão para o VESTIBULAR DA UEM.
Término dos diagnósticos bimestrais do 1º bimestre para os alunos das 1ª
e 2ª séries do ensino médio – ver edital
Término das aulas do 1º semestre para alunos das 1ª e 2ª séries do ensino
médio.
Reunião pedagógica com professores da 1ª e 2ª séries do ensino médio
das 8h30min às 10h30min na Sala 14 do Colégio Platão.
Reunião pedagógica com os professores da 3ª série do ensino médio e
cursinho diurno e noturno das 10h30min às 12h na sala 14 do Colégio
Platão.
Aniversário do Colégio Platão.
Início das aulas do 2° semestre para os alunos das 1ª e 2ª séries do ensino
médio.
Início das aulas do 2° semestre para os alunos da 3ª série do ensino médio
e cursinho diurno.
Entrega do tema e orientações para o Júri Simulado para os alunos da 1ª e
2ª Séries do Ensino Médio.
Publicação em edital nas salas de aula do horário de aplicação dos
diagnósticos de recuperação de notas do 2º bimestre da 1ª a 3ª séries do
ensino médio.
Dia do Motorista.
Conselho de Classe – para professores da 1ª e 2ª séries do ensino médio
das 17h30min às 18h30min na Sala 14 do Colégio Platão.
Reunião com pais de alunos do ensino médio para entrega dos boletins de
do 2º bimestre às 18h30 (1ª e 2ª Séries) e 20h (3ª Séries) na sala 11.
Entrega de boletins para pais de alunos de outras cidades – programação
será definida pelas coordenações.
1ª reunião das equipes do Júri Simulado com a coordenação para ensaiar
a apresentação – local e horário serão definidos pela coordenação.
Último dia para requerer os diagnósticos de recuperação de notas do 2º
bimestre para alunos da 1ª a 3ª série do ensino médio, até às 12 horas na
secretaria do Colégio.

