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Uma nova realidade na educação
Estrada da Conceição, nº 1101 – Mutuaguaçu
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São Gonçalo, 11 de junho de 2018.
Circ.: 34/2018
Ref.: Funcionamento da Escola nos dias de Jogos da Seleção Brasileira – 1ª Fase – Copa do Mundo 2018
Prezado Responsável
Em conformidade com a Portaria nº 143, de 1º de junho de 2018, que estabelece o expediente dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, o funcionamento do CEPRO se dará da
seguinte maneira:
•
Nos dias em que os jogos se realizarem pela manhã, o funcionamento da escola COMEÇARÁ às 13h;
•
Nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente da escola ENCERRARÁ às 13h.
Desta maneira, informamos que nos dias:
•
22/06, sexta-feira: o jogo do Brasil será às 9:00 – a escola funcionará somente nos turnos da tarde e noite
(abriremos às 13h);
•
27/06, quarta-feira: o jogo do Brasil será às 15:00 – a escola funcionará somente no turno da manhã (fecharemos
às 13h).
ATENÇÃO! IMPORTANTE!
•
As Avaliações B e provas pH, previstas para o dia 22/06, sexta-feira, referentes aos alunos do 6º Ano do Ensino
Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio, QUE ESTUDAM NO TURNO DA MANHÃ, serão transferidas para o dia
23/06, sábado. No dia 23/06, a escola funcionará no horário de 7h às 13h.
•
Os alunos do 6º ao 8º Ano, QUE ESTUDAM NO TURNO DA TARDE, farão a prova no dia 22/06, sexta-feira, pois a
escola funcionará normalmente no turno da tarde.
•
As aulas do Projeto ENEM, para os alunos do 2º e 3º Anos do Ensino Médio, previstas para o dia 23/06, sábado,
serão transferidas para o 2º semestre e, oportunamente, informaremos a nova data dessas aulas.
Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica
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