
                                                                                                                                                                                                                                                          
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2020. 
  
Queridos Pais dos alunos do 3º Ano: 
  
Nossos queridos alunos viveram um ano atípico, mas também, especial. Receberam as surpresas, 
preparadas por vocês, com muita alegria e gratidão e estão se preparando para realizarem os 
vestibulares e as provas do ENEM. Esperamos que tenham êxito nessa experiência. 
  
Nesta oportunidade, gostaríamos de informar-lhes alguns aspectos importantes sobre o fechamento 
do ano letivo e a formatura que está sendo aguardada por todos com muita expectativa. 
 

1. Noite das Profissões: 
Estamos planejando, com muito carinho, a Noite das Profissões Virtual. Vocês, pais, também são 
nossos convidados para o evento. 
 

 
2. Datas Importantes: 

DATA PROGRAMAÇÃO OBSERVAÇÕES 
27/11 Término da 3ª etapa e do ano letivo - 
De 25/9 a 17/11 Provas da 3º etapa Calendário já foi divulgado 

no início da 3ª etapa 
27/10 Noite das Profissões - 
1º /11 e 8/11 5º simulado do ano PARA O ENEM Dois domingos 
19/11 Resultado final - 
20 e 21/11 Provas de recuperação final - 
23/11 Resultado da recuperação final - 
25/11 Formatura Detalhes serão divulgados 

posteriormente 
18/11 a 11/12 Aulas específicas para revisão Horários regulares das aulas 

 
3. Formatura: 

Dia 25/11/2020, quarta-feira, às 20h, realizaremos a solenidade de formatura. Em princípio, será 
realizada virtualmente. Caso tenhamos autorização para retorno presencial até o dia 06 de 
novembro, poderemos realizá-la presencialmente, respeitando os protocolos estabelecidos pelos 
órgãos competentes.  
Caso o retorno seja autorizado após essa data, manteremos a solenidade virtual. 
Em breve vocês receberão mais informações sobre o evento. 
 

4. Aulas após o fechamento da 3ª etapa: 

 



Estamos planejando, com muito carinho, para o período de 18/11 a 11/12, aulas específicas de 
revisão como preparo para o ENEM e demais vestibulares nos horários regulares das aulas. 
Esperamos que nossos alunos aproveitem bastante.  
 
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 
  
Um afetuoso abraço, 

 
   
Mayra de Castro Miranda Araújo                          Luciene Araújo                                    Marise Alencar 
       Diretora Pedagógica                                   Assessora Educacional                  Coordenadora Pedagógica 


