Canoas, novembro de 2022
Prezados Pais, Responsáveis e Alunos.
É com muita alegria que entramos em contato com toda a comunidade escolar. Estamos nos aproximando do período de encerramento do ano letivo de 2022, e juntamente com isso,
nos aproximando de uma nova jornada escolar, para a qual desejamos tê-los conosco em 2023.
Para tanto, seguem algumas informações referentes ao término do ano letivo de 2022, e algumas novidades sobre o ano de 2023.
SEMANA MULTICULTURAL CONCÓRDIA
Entre os dias 24 e 28 de outubro, realizamos a 1º Semana Multicultural em nosso colégio. Foi um evento inovador, que incrementou a nossa antiga Semana Literária, unindo com a
nossa também tradicional Feira das Profissões. Este é um evento que passa a fazer parte do calendário anual do Concórdia. Nele iremos aliar e trabalhar a importância não somente da arte
escrita, da literatura, mas também as manifestações artísticas e temas ligados ao cotidiano em geral. Neste ano, tivemos palestras e momentos voltados à arte gráfica, ao empreendedorismo,
dança, rimas, música, grafite, além da visita das Universidades em nossa Feira das Profissões. Essa é uma iniciativa visando abrir os espaços do Concórdia para as diversas formas de
manifestação da arte e do conhecimento.
LUAU CONCÓRDIA
Esse é mais um evento inovador, que será proposto para os alunos dos Anos Finais e Ensino Médio do Concórdia. Um grupo de professores está à frente da organização do mesmo, e
nos próximos dias, toda a comunidade escolar envolvida receberá as informações do evento que será realizado no dia 18 de novembro. Aos alunos, preparem o figurino e venham curtir esse
final de tarde especial conosco.
PROJETOS DE VIAGENS DE ESTUDOS
As turmas dos Anos Iniciais retomaram neste ano com os Projetos de Viagens de Estudos. São oportunidades fantásticas para que os alunos agreguem conhecimentos e novas vivências
fora do ambiente de sala de aula. Os relatos dos alunos e suas famílias têm sido os melhores. Para o próximo ano, iremos ampliar esse projeto para as demais turmas dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio.
SEMANA DE AVALIAÇÕES 3º TRIMESTRE
Estamos encaminhando o calendário das avaliações para as turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio referente ao 3º trimestre de 2022. As turmas dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental possuem um calendário específico e diferenciado que será encaminhado de forma individualizada para este segmento de ensino, mas também seguirão o
período entre os dias 24/11 e 30/11 para a realização das avaliações trimestrais. * A turma 62 terá uma pequena adequação no calendário das avaliações em virtude dos jogos da Seleção
Brasileira na Copa do Mundo. Esse remanejamento será informado mais adiante.

HORÁRIO

QUINTA-FEIRA
24/11

7h40min – 9hs e
13h15min – 14h35min

Lógica da Programação

ANOS FINAIS (6º ao 9º ANO)
SEXTA-FEIRA
SEGUNDA-FEIRA
25/11
28/11

TERÇA-FEIRA
29/11

QUARTA-FEIRA
30/11

Linguagens

História

Matemática

Educação Financeira

Ciências

-

Inglês
INTERVALO

9h15min – 10h35min
e
14h50min – 16h10min

Português

7h40min – 9hs

QUINTA-FEIRA
24/11
História

9h15min – 10h35min

Português

HORÁRIO

Geografia

NOVO ENSINO MÉDIO – 1º ANO
SEXTA-FEIRA
SEGUNDA-FEIRA
25/11
28/11
Inglês
Sociologia
INTERVALO
Química

Matemática

TERÇA-FEIRA
29/11
Geografia

QUARTA-FEIRA
30/11
Biologia

Física

Filosofia

INTERVALO
10h50min – 12h30min

HORÁRIO
7h40min – 9hs
9h15min –
10h35min

Ed. Física

QUINTA-FEIRA
24/11
História
Português

ENSINO MÉDIO – 2º E 3º ANO
SEXTA-FEIRA
SEGUNDA-FEIRA
25/11
28/11
Inglês
Sociologia
INTERVALO
Química

Matemática

TERÇA-FEIRA
29/11
Geografia

QUARTA-FEIRA
30/11
Biologia

Física

Filosofia

INTERVALO
10h50min –
12h30min

Literatura

Outras informações relativas à Semana de Avaliações Trimestrais serão enviadas posteriormente.
DATA IMPORTANTES PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 e 15/11 – Feriado Ponte e Feriado da Proclamação da República.
18/11 – 1º Luau Concórdia (para alunos dos Anos Finais e Ensino Médio)
24 a 30/11 – Semana de Avaliações trimestrais para Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio.
01/12 – Dia Único de Recuperação de Provas Perdidas para os Anos Finais e Ensino Médio.
02/12 – Sextou! Atividade de transição e recepção dos alunos do 5º ano para o 6º ano.
05 a 09/12 – Semana de Recuperação de Estudos (Anos Finais e Médio) seguindo a tabela horária de aula normal de cada componente curricular.
07 e 08/12 – Celebração de Encerramento de ano e Natal (Noites Especiais).
09/12 – Formatura da Educação Infantil.
12/12 – Último dia para garantia de vaga para alunos do Concórdia.
12 a 16/12 – Semana de Exames Finais para Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio, seguindo tabela de provas a ser encaminhada posteriormente.
16/12 – Entrega de Pareceres das turmas de Educação Infantil.
19/12 – Conselho de Classe final para Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e divulgação dos resultados.
19/12 – Formaturas Ensino Fundamental (21hs) e Médio (19hs).
20/12 – Último dia letivo.

Ed. Física

JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL
A partir do dia 21/11, teremos os jogos da Copa do Mundo de Futebol, no Catar. O calendário da primeira fase prevê jogos da Seleção Brasileira nos dias 24/11 às 16hs; 28/11 às 13hs; e
02/12 às 16hs. Nos dias onde os jogos estão marcados para às 16hs, o colégio estará com atendimento normal até às 15h45min. No dia em que a partida está marcada para às 13hs, os alunos
do turno da manhã serão liberados após o término do 5º período, às 11h55min, e as atividades administrativas e pedagógicas serão retomadas a partir das 15hs. Em caso de avanço da Seleção
Brasileira para as fases posteriores da competição, adotaremos o mesmo padrão de atendimento.
MATRÍCULAS 2023
Estamos com o período de matrículas para o ano de 2023 aberto. O período de vagas garantidas para os nossos alunos vai até o dia 12/12. Lembramos ainda que as famílias que
realizarem a matrícula até esta data terão o benefício de realizar o pagamento da matrícula (referente ao mês de janeiro) com o mesmo valor da mensalidade do ano de 2022. Esse desconto
não é cumulativo a outras promoções e descontos.
NOVOS HORÁRIOS 2023
O ano de 2022 está sendo marcado como um período de inúmeras transições, reposicionamentos e encaixes devido a uma série de fatores. Realizamos uma série de medidas inovadoras
e de reformulações. Isso pode-se perceber tanto em aspectos físicos do colégio como em outras ações do nosso dia-a-dia. Um dos movimentos realizados foi o incremento de uma carga
horária maior para as turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Essa iniciativa partiu como uma forma de resgatar em nossos alunos quaisquer prejuízos educacionais,
pedagógicos e de convívio que o período de distanciamento pudesse ainda apresentar. Lembrando que todo esse esforço foi realizado sem onerar financeiramente nossas famílias.
Aliado a isso, tivemos ainda a implementação de um Programa Bilíngue, as disciplinas de Educação Socioemocional, Lógica da Programação, Educação Financeira, os novos espaços como
Biblioteca, Sala Maker, Sala de Jogos, Sala de Multimídia, entre outras inovações e aperfeiçoamentos que ainda estão sendo programados e implementados no Concórdia.
Para o ano de 2023, continuaremos nessa investida de qualificar ainda mais nossa entrega, readequando nossos horários para melhor atender às demandas dos alunos e suas famílias.
Demandas estas, frutos de reinvindicações das famílias durante o ano de 2022. Sendo assim, apresentamos a todos a nova grade de horários a ser implementada no ano de 2023. Essa grade
possui a uniformidade nos horários dos períodos que vão desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, e a readequação no número de períodos dos Anos Finais.
MANHÃ
1º PERÍODO
7h30min – 8h20min
2º PERÍODO
8h20min – 9h10min
• ANOS INICIAIS (Educação Infantil 1º ao 5º ano)
3º PERÍODO
9h10min – 10hs
• ANOS FINAIS (6º ao 9º ano)
RECREIO
10hs – 10h20min
• ENSINO MÉDIO
4º PERÍODO
10h20min – 11h05min
5º PERÍODO
11h05min – 11h50min
6º PERÍODO
11h50min – 12h35min
• SOMENTE ENSINO MÉDIO
TARDE

•
•

ANOS INICIAIS (Educação Infantil 1º ao 5º ano)
ANOS FINAIS (6º ao 9º ano)

1º PERÍODO
2º PERÍODO
3º PERÍODO
RECREIO
4º PERÍODO
5º PERÍODO

13h15min – 14h05min
14h05min – 14h55min
14h55min – 15h45min
15h45min – 16h05min
16h05min – 16h50min
16h50min – 17h35min

PROMOÇÕES E POLÍTICA DE DESCONTOS
Durante a Campanha de Matrículas para o ano de 2023, o Concórdia continuará a oferecer grandes vantagens procurando fidelizar nossos alunos e famílias. O Programa Família
Amiga continuará vigente, com um desconto anual de 20%, tanto para o aluno que indicar um novo aluno, como para o aluno que realizar a matrícula nova. Para maiores detalhes, consulte
o regulamento da promoção em nosso site, ou junto à Secretaria do Colégio.
INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023
Para uma melhor organização das famílias em suas programações de férias e retorno para 2023, informamos que o Calendário Letivo do próximo ano prevê o Início das Aulas para o
dia 22 de fevereiro de 2023.

Durante os próximos dias, repassaremos informações mais detalhadas sobre as programações deste final de ano. Fiquem atentos a todos os comunicados enviados pelo Colégio.
Da mesma forma, continuamos à disposição de todos para sanar quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Nossos canais de comunicação estão à disposição de todos.
Desejamos uma ótima semana a todos e um ótimo feriado.
Equipe Diretiva do Colégio Luterano Concórdia.

