
MÊS EVENTOS E FÉRIAS FERIADOS E EMENDAS

01 a 31 | férias de verão 01 | confraternização universal [domingo]

25 | aniversário de São Paulo [4ª]

01 | início das aulas [4ª] 20 | emenda [2ª]

21 | carnaval [3ª]

22 | cinzas [4ª]

04 | sábado letivo                                       09h00 às 13h30 

06| reunião com as famílias [2ª]                 19h30 às 21h00

01 | sábado letivo                                        09h00 às 13h30 07| sexta-feira santa 

09| páscoa [domingo]

21| Tiradentes [6ª]

MAIO 06 | sábado letivo                                       09h00 às 13h30 01| dia do trabalho [2ª]

17 | Festa Junina [sábado]                            10h00 às 14h00 08 | corpus christi [5ª]  

21 a 23| envio dos relatórios 09 | emenda [6ª] 

28 | último dia letivo [4ª] 16 | montagem da Festa Junina [6ª] | NÃO HÁ AULA

29 de junho a 28 de julho | férias de inverno 09| revolução constitucionalista [domingo]

03 a 14 de julho | oficina de férias                

31 | início das aulas [2ª]

02 | início das aulas | crianças novas [4ª]

19 | sábado letivo                                         09h00 às 13h30 

30 | reunião com as famílias  [4ª]               19h30 às 21h00

23 | sábado letivo                                         9h00  às 13h30 07| independência [5ª]

08 | emenda [6ª] 

07 | sábado letivo                                        9h00  às 13h30 12| Nª Sra Aparecida [5ª]

20| dormida do Grupo 5 [6ª]                    13 | emenda [6ª] 

25 | batizado da capoeira [sábado]           10h00  às 12h00 02| finados [5ª]

03 | emenda [26ª]

15| proclamação da república [4ª]

20| consciência negra [2ª]

02 | mostra anual [sábado]                       10h00 às 13h00 01 | montagem da mostra [6ª] | NÃO HÁ AULA

04 | aula aberta de teatro [2ª]                         horário da aula 25| natal [2ª]

05 | aula aberta de circo [ 3ª]                  horário da aula

04 a 06 | envio dos relatórios

20| último dia letivo [4ª]
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