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 Rio, 08 de novembro de 2019. 

Circular Dir.nº 07/19  
 
Prezados Responsáveis 

 
Os nossos sinceros agradecimentos a todos os que participaram direta ou indiretamente das             

atividades que realizamos em todos os períodos letivos.  
Temos ainda algumas informações para a finalização de nosso ano letivo. 

  
Dezembro 
 
02 - Conselho de Classe dos dois turnos (sem aulas)/Aula Normal para Ed. Infantil 
03 - Entrega dos resultados a todos os alunos/Aula Normal para Ed. Infantil 
04 a 12 – Recuperação Final 
Obs.: Os alunos levarão um formulário com resultados e outro com os horários da recuperação.               
Haverão aulas e provas durante este período. 
06 - Romaria à Aparecida 
10 - Ensaio Geral (Pré II) – 9h às 11h30 e (Maternal II e Pré I) - 13h às 15h 
11 - Festa de Encerramento do Maternal II e Pré I – 8 horas 
12 - Preparação do Ambiente Pré II (sem aulas para Educação Infantil) 
13 -  Cerimônia de Formatura do Pré II – 8h /Cerimônia  de Formatura do 5º Ano – 17h 
16 - Conselho de Classe Final/Planejamento 
17 - Resultado final pelo boletim no sistema  
19 - Formatura do 9º ano do Ens. Fundamental e do 3º Ens. Médio – 17h 

 
Orientações Gerais 
 

A renovação das matrículas acontecerá a partir do dia 09 de dezembro, das 7 h.30 (manhã) e 13                  
h. 30 (tarde), para alunos já aprovados. Para alunos que ficarem em recuperação, a renovação acontecerá                
a partir do dia 17 dezembro. 

Os alunos a partir do 3º ano do Ensino Fundamental I poderão, no ano letivo de 2020, dar                  
início à preparação da Catequese no Instituto. A ficha de inscrição estará disponível na Secretaria. 

Estejam atentos à documentação solicitada pela secretaria do Instituto para a renovação de             
matrícula. 

Informamos que no dia 20 de dezembro a Secretaria do Instituto Jesus Eucarístico não fará               
atendimento. 

 
Atenção para os horários de entrada e saída dos  alunos 
 
 HORÁRIOS 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

ENSINO 
MÉDIO 

Entrad
a 

Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 

Turno 
Manhã 

7h30 11h30 ------------
- 
------------
- 

------------
- 
------------
- 

6h50 11h40 6h50 12h30 

Turno  
Tarde 

12h45 16h50 12h50 17h20 ------------
- 

------------
- 

------------
- 

------------
- 



------------
- 

------------
- 

------------
- 

------------
- 

 
 
 
 
 
 
 
Outras informações: 

 
Os alunos devem comparecer diariamente e, desde o primeiro dia de aula, no horário              

estabelecido, devidamente uniformizado – calça e blusa próprias para cada segmento, tênis preto e meias               
brancas. Qualquer variação no horário de entrada ou no uniforme devem ser comunicadas             
antecipadamente à coordenação do turno. Acrescentamos ainda que no Instituto o processo educacional             
não se inicia na sala de aula e sim, no encontro dos alunos já na entrada. 

Durante as aulas de Educação Física os alunos deverão estar também uniformizados com blusa e               
bermuda próprias, não sendo permitido seu uso em outras aulas.  

Reforçamos que o Instituto não tem transporte escolar e, portanto, cabe aos responsáveis avaliar              
cuidadosamente a escolha do transporte a ser utilizado. Cabe também aos responsáveis averiguar se o               
cumprimento dos horários de entrada e saída dos alunos tem acontecido regularmente, quando em              
serviço de transporte contratado. 

Em nosso sistema de avaliação, sempre esclarecido nas circulares, temos um total anual de 100               
(cem) pontos, dos quais 20 (vinte) por cento referem-se ao Aspecto Formativo, 80 (oitenta) por cento                
referem-se ao Aspecto Informativo. Para ser promovido o aluno precisará ter 60 (sessenta) por cento dos                
pontos acumulados até o fim do ano letivo em cada componente curricular. Assim ficam distribuídos os                
pontos: 
1º período – total 10 (dez) pontos (2 para formativo e 8  para informativo) 
2º período – total 20 (vinte) pontos (4 para formativo e 16 para informativo) 
3º período – total 30 (trinta) pontos (6 para formativo e 24 para informativo 
4º período – total 40 (quarenta) pontos (8 para formativo e 32 para informativo) 

Alunos que ficarem em dependência em um ou dois componentes curriculares terão três fases de               
avaliação, conforme nosso Projeto Político Pedagógico. As datas serão informadas na inscrição na             
Secretaria. 

A segunda chamada de prova (final de cada período) poderá ser requerida na secretaria pelo               
responsável até 48 (quarenta e oito) horas após a  aplicação (Art. 125 do Regimento Escolar).  

Realizaremos as reuniões com os responsáveis no início de fevereiro. Estejam atentos aos             
horários indicados na própria lista de material. 
  

Ano letivo de 2020  
 

✔ As aulas terão início no dia 05 de fevereiro de 2020. 
✔ Novidades para este ano letivo: 

- Aulas de Música - do Maternal II ao 9º Ano 
- Aulas de Robótica - do 1º Ano do Ensino Fundamental I à 3ª Série do Ensino Médio 
- Oficina de Produção Textual - do 1º Ano do Ensino Fundamental I à 3ª Série do Ensino Médio. 
 

Agradecimentos: 
 
Queridos pais! 
 
Queremos agradecer por: 
Confiar aquilo que vocês têm de mais precioso a nós: os seus filhos. 
Acompanhar com suas presenças nos momentos por nós solicitados. 
Sentar-se, estudar e fazer as tarefas juntos com seus filhos. 
Acreditar que juntos podemos mudar uma realidade através da educação. 
Estar fazendo parte da História do Instituto Jesus Eucarístico. 



 
 

                    Com muita gratidão e alegria, desde já, desejamos um feliz Natal, no 

qual o menino Jesus nasça na manjedoura do seu lar  

                                 para  que a família unida contemple e o adore,  

dando o sentido da vida para o  

Novo Ano que se inicia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


