
 

 

Academia Santa Gertrudes 
103 Anos Educando e Evangelizando Gerações 

    
                                                                                          Olinda, 18 de novembro de 2015. 

Prezados Pais ou Responsáveis 

Estamos finalizando o ano letivo 2015, por isso aproveitamos a oportunidade para agradecer sua parceria 

conosco em todas as atividades promovidas por nossa Escola em favor da educação do seu filho/sua filha.  

Este momento é muito propício para fazermos uma retrospectiva do ano em curso, agradecendo a Deus todos 

os favores recebidos: para uns, a superação de dificuldades; para outros, a cura obtida, o dom da saúde, o 

nascimento de um novo filho; para muitos, resolução de um problema difícil, a conquista de um desejado emprego; 

pra todos, todas as graças obtidas com o auxílio do nosso Deus.     

Gostaríamos de lembrar as datas que constam no calendário entregue na Reunião de Pais no início do ano. 

DEZEMBRO DE 2015:  

Dia 4 – Início do T2 da IV Unidade e às 19 h, na Quadra, culminância do Projeto: “Resgatar Valores, 

compromisso de todos”. 

Dias 7, 9, 10 e 11 – Semana de Provas. 

Dia 8 – Feriado: Imaculada Conceição. 

Dia 15 -  Plantão pedagógico (entrega dos boletins). 

Dias 16, 17, 18 - Aulas do NOE (Nova Oportunidade de Ensino) 

Dias 21, 22, 23: Provas da Nova Oportunidade de Ensino e  

                             Entrega dos boletins. 

Dias 24 e 25: Recesso de Natal 

Dias: 28 e 29: Prova final. 

Dia 30: Entrega dos boletins da Prova Final. 

Dias 31/12 e 01/01: Recesso de Ano Novo. 

 
JANEIRO DE 2016:  

Dias 4, 5 e 6: Prova Especial 

Dia 7: Entrega dos boletins da Prova Especial 

Dias 4 a 8: Semana de Matrícula. 

 

  Agradecemos toda a sua colaboração conosco ao longo deste ano e desejamos-lhes um abençoado tempo de 

Advento e um Natal cheio de Luz, Vida e Esperança, votos extensivos também aos seus familiares.  

 Cordialmente:   

                                                  Ir. Suelene e Equipe do Fundamental das Séries Iniciais  


