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Assunto: Início do segundo semestre de 2022 - Cursos integrados

As aulas do segundo semestre le vo de 2022, terão início no dia 09/08/2022. De 09 a 12/08, todos e todas as estudantes
devem comparecer à CRA ( Coordenadoria de Registros Acadêmicos) para fazer a carteirinha estudan l - esse documento
(impresso ou digital) será de posse obrigatória dentro do Câmpus.
acadêmico no segundo semestre, teremos a vidades em sábados le vos: acompanhe sempre o
Segundo o calendário acadêmico,
calendário. Lembrando que não é permi do que estudantes permaneçam dentro da escola após o horário estabelecido
cronograma A reunião com responsáveis está agendada para o sábado letivo, 20/08/2022, de 9 às 12h.
no cronograma.
De 09 a 11/08, as e os estudantes estarão envolvidos nos Jogos Interclasses, a vidade desenvolvida pelo Grêmio Estudan l
Nelson Mandela e colaboradores.

Confira a programação:
Horário v / dia >

Terça

Quarta

Quinta

8h30 - 11h40

Queimada

Vôlei

Futsal Masculino

13h30 - 17h10

Basquete

Handebol / Futsal feminino

Futsal Masculino

No dia 12/08, no período da manhã, haverá uma conversa com a Direção, CSP e CAE e, no período da tarde, a premiação dos
Jogos Interclasses.
As a vidades dessa semana são le vas, tendo registro de frequência. Nesses dias, estudantes só poderão sair da escola, antes
do horário final das aulas, com a presença de um(a) responsável.
No dia 15/08/2022, as aulas voltam a seguir o horário de aulas integrados,
integrados atente-se às mudanças que foram necessárias.

Atenciosamente.
Hortolândia/SP, 27 de julho de 2022
Documento assinado eletronicamente.
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