
 COLÉGIO DEOCLÉCIO FERRO 
Aprenda, Divirta-se e Viva!  

  

Circular 05/2017 
 

Senhores Pais e Responsáveis 
 
Gostaríamos de iniciar este comunicado agradecendo a presença maciça de nossos pais e alunos à 

festa junina realizada no último sábado. Foi um grande momento de confraternização da comunidade 
escolar, marcado por belíssimas apresentações e o entusiasmo das crianças da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental 1, pela alegria e beleza da quadrilha do Fundamental 2 e Ensino Médio e por um 
ambiente caprichosamente decorado por nossa equipe de colaboradores, com direito à vila cenográfica e 
comidas típicas da melhor qualidade. 

Encerramos assim, com este grande sucesso, as atividades de nosso primeiro semestre, ficando 
para esta semana apenas as avaliações globais da segunda etapa. 

A partir deste final de semana, iniciamos nosso período de férias coletivas. Vejamos algumas 
informações importantes para este período:  

 Férias Coletivas  
 

Julho é o mês que nossa escola, bem como a grande maioria das escolas particulares de nosso 
estado, dedica ao período de férias coletivas.  

Portanto, de 01 a 30 de julho, toda a equipe de professores, coordenadores e diretores encontra-se 
de férias. Setores de atendimento ao público como Tesouraria e Secretaria funcionam em regime de 
plantão, atendendo apenas a serviços específicos.  

O horário de funcionamento destes setores durante as férias será de segunda a sexta-feira, pela 
manhã, das 08h às 12h e à tarde das 13h15min às 17h. 
 

 Entrega das Avaliações e boletins  
 

A data de entrega dos resultados da segunda etapa ocorre em diferentes momentos, dependendo 
do nível de ensino do aluno, conforme instruções abaixo:  

• Educação infantil e Ensino Fundamental I (Manhã e Tarde) 
Dia 08 de agosto de 2017 (o horário será informado em comunicado posterior). 
 

• Ensino Fundamental II e Médio (Manhã e Tarde) 
Dia 05 de julho de 2017, das 08h às 11h. 

 
 Retorno às aulas 

  
O retorno às aulas e demais atividades ocorrerá no dia 1º de AGOSTO de 2017.  

 
 Mensalidades Escolares  

 
Lembramos aos nossos pais que no mês de julho vence mais uma parcela da anuidade escolar. O 

pagamento das parcelas em dia evita o acréscimo de juros e multa e garante o desconto durante o 
período de matrícula.   

 
Sem mais, aproveitem bastante, tenham um bom descanso e retornem cheios de alegria para mais 

um semestre de grandes conquistas.  
 
 

Atenciosamente. 
A Direção. 


