ENSINO MÉDIO 2020
Programação da 3ª Série do Ensino Médio
Prezados pais,
Estamos felizes por ter seu filho (a) encerrando a 3ª série do Ensino Médio no Colégio Cristo Rei.
Desde já queremos agradecer pela confiança, amizade e dedicação que construímos durante estes anos.
Para que possamos concluir este ciclo é importante que vocês participem dos momentos de
conclusão do Ensino Médio.
Segue a programação:
Dia: 17/11/2020 (Terça – feira) Reunião virtual, às 19h, com os pais e alunos para informar e esclarecer
possíveis dúvidas sobre os momentos de conclusão do Ensino Médio. O link da reunião será disponibilizado,
instantes antes, por meio da Plataforma Plurall.
Dia: 19/11/2020 (Quinta – feira) Missa em ação de graças às 19h na Catedral.
Traje do Formando: calça preta, camisa branca, uso exclusivo dos formandos.
Traje da Formanda: vestido cor: branca, uso exclusivo das formandas.
Os pais deverão usar roupas formais menos na cor que é de uso exclusivo dos formandos.
Importante: Devido à Pandemia, de acordo com os Protocolos de Biossegurança, só poderão participar da
celebração presencial, duas pessoas, além do formando.
Dia: 28/11/2020 (Sábado) Aula da saudade virtual às 19h.
Ministrantes: Professores (as) do Ensino Médio.
Traje: Fantasia temática ao critério do aluno(a).
Dia: 30/11/2020 (Segunda-feira) Sessão de fotos individuais dos alunos das terceiras séries, às 8h no
CCREI, obedecendo os Protocolos de Biossegurança e os horários de cada grupo, que serão apresentados na
reunião virtual do dia 17/11/2020 (Terça – feira) .
Traje: Fardamento da 3ª série.
Dia: 30/11/2020 (Segunda-feira) Drive Thru às 19h no CCREI.
Entrega dos Simulados ENEM;
Despedida das turmas concluintes 2020;
Apresentação das turmas concluintes 2021;
Acolhimento das turmas das primeiras e segundas séries 2021.
Qualquer dúvida, ligar para a Coord. Fátima Cabral. (83- 99942-0015) ou para o Orientador Educacional
Hermes Filho (83- 98855-1616).
Que o Cristo Rei abençoe nossas atividades de encerramento do Ano Letivo 2020!
Direção, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Coordenação de Eventos.

