CALENDÁRIO ESCOLAR – 2018 – COLÉGIO PLATÃO
6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FEVEREIRO
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· Início das aulas do ano letivo de 2018
· Aula inaugural para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e
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do Ensino Médio – das 7h15min às 8h05min no ginásio de esportes – a
programação será deﬁnida pela coordenação.
Entrega da apostila 01 para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental II.
Início das aulas e matrículas para as escolinhas de atletismo, basquetebol,
futsal, handebol, voleibol e iniciação esportiva – informações na tesouraria
ou na coordenação.
1º Desaﬁo de Conhecimentos Gerais para os alunos do 6º ao 9º - das
7h15min às 8h05min – 20 questões de múltipla escolha – locais a
serem deﬁnidos pela Coordenação
Feriado municipal – dia da padroeira da Apucarana – Nossa Senhora de
Lourdes.
RECESSO ESCOLAR
CARNAVAL – FERIADO
RECESSO ESCOLAR
Publicação dos resultados da 1º Desaﬁo de Conhecimentos Gerais.
1ª Maratona de Matemática para os alunos do 6º ao 9º - das 7h15min às
8h05min – 20 questões de múltipla escolha – locais a serem deﬁnidos pela
Coordenação
Início das inscrições para a 1ª Olimpíada de jogos para os alunos do
Ensino Fundamental II e Médio na Coordenação de Esportes
Publicação dos resultados da 1ª Maratona de Matemática.
Reunião com pais de alunos do 6º ano e alunos novos do 7º ao 9º ano às
18h30min na sala 11.
Aplicação do 1º diagnóstico mensal para os alunos do 6º ao 9º anodo
ensino fundamental – bloco 1 – 1º bimestre – das 7h15min às 8h05min –
locais serão deﬁnidos pela coordenação.
Confraternização entre professores e alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental-horário e local será deﬁnido pela coordenação
ATENÇÃO SENHORES PAIS (DIA 23 DE FEVEREIRO)

ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS
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· Publicação dos resultados do 1º diagnóstico mensal do 6º ao 9º ano do
·
·

Ensino Fundamental II – bloco 1 – 1º bimestre – às 9h nos editais das
salas.
Término das inscrições da 1ª Olimpíada do Colégio Platão.
Início das inscrições para o 1º torneio de futebol suíço de pais, professores
e funcionários da Escola Evolução, Colégio Mater Dei e Colégio Platão –
preencher ﬁcha com os professores de Ed. Física.

