
 

   
  
 
Calendário Letivo ENSB – 2021 (atualizado e

 “A Congregação é obra de Deus.” Madre Clara 

 

JUNHO  
01 - Início do 2° Trimestre Letivo - 2º ao 9º ano
03 - Corpus Christi - Feriado (quinta-
04 - Feriado Ponte  
05 - Dia Mundial do Meio Ambiente 
11 - Entrega de boletins (enviado para o e
12 - Sábado Letivo (compensação do dia 04/06 feriado ponte 
Pedagógico/6º ao 9º ano  - Atendimentos individuais agendados conforme e
SOE2) e live de formação com as famílias às 10h45).
15 -  Entrega de boletins (enviado para o e
ao 5º ano. Reunião com as famílias de 2º ao 5º ano 
após a live, reunião com a professora regente, no link da aula virtual na sala de 
aula do Google Classroom.  
21 a 25 - III Feira Multicultural  
 Celebração pelos 93 anos da CIFA 
30 - Término do 1º Semestre Letivo para Educação Infantil e 1º Ano 

JULHO  
01 - Início do 2° Semestre Letivo - Educação Infantil e 1° Ano 
06 - Aulão - 9º ano - ENSB/RB - 8h às 11h 
13 - Entrega de boletins (enviado para o e
e 1º ano. Reunião com as famílias de NB e 1º ano 
após a live, reunião com a professora regente, no link da aula virtual na sala de 
aula do Google Classroom.  
17 - Sábado Letivo - EFII - 6º ao 9º ano 
19 - Celebração Dia do Amigo   
21/07 a 02/08 - Recesso estudantes
21, 22 e 23  - Congresso para professores SINEPE/RS 

AGOSTO  

02 - Não haverá expediente externo no turno da manhã. Revigoramento on
da Escola. À tarde, expediente externo das 13h30 às 17h.
03 - Aula conforme horário previsto 
03 - Retomada das Normas de Convivência 
09 a 13 - Entrega do 2º Livro Escola da Inteligência 
09 - Comemoração do Dia de Santa Clara e do Estudante 
09 e 10 - Avaliação Educacional - FTD 
09 a 23 - Semana Vocacional  
14 - Sábado Letivo - Atividade Celebrativa com Família / APM (Educação Infantil ao 5º ano)  
(Escola da Inteligência). Live 10h30, após, atividade com a regente na sala de aula do 
Google Classroom. 
 

 

2021 (atualizado em 31/05/2021) 

.” Madre Clara  

2º ao 9º ano 
-feira)  

 
Entrega de boletins (enviado para o e-mail do responsável financeiro) 
Sábado Letivo (compensação do dia 04/06 feriado ponte - Corpus Christi) 1º ao 5º ano Apoio 

Atendimentos individuais agendados conforme e
SOE2) e live de formação com as famílias às 10h45). 

Entrega de boletins (enviado para o e-mail do responsável financeiro) para 
. Reunião com as famílias de 2º ao 5º ano - Live de abertura às 18h30, 

após a live, reunião com a professora regente, no link da aula virtual na sala de 

Celebração pelos 93 anos da CIFA - data oficial 24/06    
Término do 1º Semestre Letivo para Educação Infantil e 1º Ano  

Educação Infantil e 1° Ano  
8h às 11h - on-line 

Entrega de boletins (enviado para o e-mail do responsável financeiro) para NB 
e 1º ano. Reunião com as famílias de NB e 1º ano - Live de abertura às 18h30, 
após a live, reunião com a professora regente, no link da aula virtual na sala de 

6º ao 9º ano - Reforço de Língua Portuguesa e Matemática. 

Recesso estudantes 
para professores SINEPE/RS - on-line 

Não haverá expediente externo no turno da manhã. Revigoramento on-line aos profissionais 
da Escola. À tarde, expediente externo das 13h30 às 17h.  

 
Retomada das Normas de Convivência – Coord. de Disciplina  

Entrega do 2º Livro Escola da Inteligência  
Comemoração do Dia de Santa Clara e do Estudante  

FTD - 9° ano  

Atividade Celebrativa com Família / APM (Educação Infantil ao 5º ano)  
. Live 10h30, após, atividade com a regente na sala de aula do 

Corpus Christi) 1º ao 5º ano Apoio 
Atendimentos individuais agendados conforme e-mail enviado pelo 

mail do responsável financeiro) para 2º 
ive de abertura às 18h30, 

após a live, reunião com a professora regente, no link da aula virtual na sala de 

mail do responsável financeiro) para NB 
Live de abertura às 18h30, 

após a live, reunião com a professora regente, no link da aula virtual na sala de 

Reforço de Língua Portuguesa e Matemática.  

line aos profissionais 

Atividade Celebrativa com Família / APM (Educação Infantil ao 5º ano)  
. Live 10h30, após, atividade com a regente na sala de aula do 



SETEMBRO  
1º a 06 - Semana da Pátria  
06 - AULA conforme horário previsto (segunda-feira) 
07 - Dia da Independência do Brasil - feriado - (terça-feira)  
10 - Término do 2° Trimestre - 2º ao 5º ano  
11 - Sábado letivo - EFII -(Reforço LPO/MAT)  Término do 2° Trimestre - 6º 
ao 9º ano  
20 - Revolução Farroupilha - feriado (segunda-feira)  
21 – EFII 6º ao 9º ano -Entrega de Boletins ( enviado ao e-mail do responsável financeiro).Live 
de formação com as famílias às 18h45. 
21 a 25 - Semana Farroupilha (Pilcha liberada)  
21 a 25 - Semana do Surdo  
22 - Abertura do Recanto Gaudério  
23 - SIMULADO FTD - 6º ao 9º ano  
25 - Sábado Letivo: Ed. Infantil e EFI – Entrega de boletins (enviado para o e-mail do 
responsável financeiro) para 2º ao 5º ano. Reunião com as famílias de 2º ao 5º ano - Live de 
abertura às 10h30, após a live, reunião com a professora regente, no link da aula virtual na sala 
de aula do Google Classroom.  
 

OUTUBRO  
04 - Celebração do dia de São Francisco  
11 - Dia do Professor e do Funcionário Escolar (feriado - antecipação pela data oficial 
15) . Não haverá aula neste dia. 
12 - Dia de Nossa Senhora Aparecida e da Criança (terça-feira - feriado)  
15 - Aula conforme horário previsto 
18 - Início do Projeto Passagem de Nível (5° ano)  
19 - Dia Mundial de Combate ao Bullying  
27 - Dia do nascimento de Me. Clara e dia Mundial de Oração pela Paz  
28 - Festa de São Judas Tadeu  
 
NOVEMBRO  
01 - Aula conforme horário previsto 
02 - Finados (feriado - terça-feira)  
06 - Sábado Letivo Educação Infantil e  1° Ano 
 09 - Reunião APM (20h)  
15 - Proclamação da República (feriado - Segunda-feira)  
16 - Reunião on-line com as famílias do 5º ano às 18h30  
19 - Dia da Bandeira  
20 - Dia da Consciência Negra e aniversário de morte de Madre Clara Maria (Fundadora da  
Congregação)  
 

DEZEMBRO  
03 - Sarau Natalino 
07 - Eleição da APM - 1ª chamada: 18h / 2ª chamada: 18h30  
16 - Celebração de Conclusão do 9º ano - on-line 
17 - Último dia de aula: da Educação Infantil ao 9º ano   
 Encerramento do 3° Trimestre - 2° ao 9° ano/2° Semestre - Educação Infantil e 1° ano  
20 - Entrega dos boletins aos aprovados de 6° ao 9° ano (enviado ao e-mail do responsável 
financeiro) 
21 - Entrega de Boletins Educação Infantil, 1º e 2º ano (enviado ao e-mail do responsável 
financeiro) 
21 - Entrega dos boletins aos aprovados de 3° ao 5° ano (enviado ao e-mail do responsável 
financeiro)  
22 - Rematrícula   



22, 23 e 27 - Aplicação das Avaliações Entre Períodos Letivos (AEPL 3° ao 9° 
ano)  
24 - Recesso (sexta-feira)  
25 - Natal (feriado - sábado)  
28 - Resultado AEPL (resultado enviado ao e-mail do responsável financeiro) 
29 - Exame Final   
30 - Resultado do Exame Final 3° ao 9° ano (resultado enviado ao e-mail do responsável 
financeiro) 
30 - Último dia do Turno Inverso  
31 - Recesso (sexta-feira)  
 
Obs.: O Calendário letivo 2021 poderá sofrer alteração a qualquer momento. 
 

 
 

Previsão para início do ano letivo 2022: 21 de fevereiro 

 


