
Calendário Escolar – 2019 
Unidade Morumbi 

JANEIRO 
08 Retorno das férias coletivas do final do ano – secretaria/portaria 

15 Início das atividades do integral  

18 Início das atividades do berçário  

21 Retorno dos professores e coordenação 

25 Feriado – aniversário de São Paulo 

28 
 
Reunião de Pais Novos – 8h30 – Apresentação das professoras 
 

28 
Plantão de apresentação dos professores (pais e crianças) 
G3, G4 e G5 manhã: 9h30 às 10h30 
                     tarde: 14h às 15h 

29 Início das atividades – G3, G4 e G5 

31 
Plantão de apresentação dos professores (pais e crianças) 
G1 e G2 manhã: 9h30 às 10h30 
               tarde: 14h às 15h 

 

 
FEVEREIRO 

04 Início das atividades – G1 e G2 

25 a 28 

Semana de reuniões de pais – G1 ao G5 
crianças que frequentam o período da manhã – 8h15 
crianças que frequentam o período da tarde – 16h 
Informaremos a data de cada grupo 

 

 
MARÇO 

04 Emenda de feriado 2ª feira de Carnaval 

05 Feriado - Carnaval 

06 Feriado – Cinzas 
 

 
ABRIL 

19 Feriado - Sexta feira da paixão – (Páscoa) 
 
 

 
MAIO 

01 Feriado – Dia do Trabalho 

10 Breve encontro entre Mães e filhos (manhã – 8h15 às 8h45 e tarde – 16h30 às 17h) 

18 Encontro de Leitores ou Encerramento da quinzena literária 
 

 
JUNHO 

01 Festa Junina  

20 Emenda de feriado  
Obs.: aula normal para berçário e integral 

21 Feriado – Corpus Christi 

24 a 26 
Encontro de pais e crianças – G1 ao G5 
crianças que frequentam o período da manhã – 8h15 
crianças que frequentam o período da tarde – 16h 



Informaremos a data de cada grupo 
26 Último dia de aula - G1 ao G5 - Encerramento do 1º semestre 

 
 
 
 
 
JULHO 

09 Feriado Revolução Constitucionalista 

27/06 a 29/07 Férias escolares – G1 ao G5 

28/06 a 29/07 Atividades normais para berçário  

27/06 a 12/07 Atividades normais para integral 

30 Início das atividades 2º semestre - G1 ao G5 
 

 
AGOSTO 

20 a 23  

Semana de Reunião de Pais – G1 ao G5 
crianças que frequentam o período da manhã – 8h15 
crianças que frequentam o período da tarde – 16h 
Informaremos a data de cada grupo 

17 Dia da Família  
 

 
SETEMBRO 
 
 

 
OUTUBRO 

15 Recesso - Dia dos Professores – não haverá aula para nenhum grupo, inclusive 
berçário e integral 

 

 
NOVEMBRO 

08 Suspensão das aulas para montagem da Mostra de Trabalhos 
Atividade normal para berçário e integral 

09 Mostra de Trabalhos das 9h30 às 12h 

15 Feriado - Proclamação da República 

20  Feriado – Consciência Negra 

25 s 28 

Encontro de pais e crianças – G1 ao G5 
crianças que frequentam o período da manhã – 8h15 
crianças que frequentam o período da tarde – 16h 
Informaremos a data de cada grupo 

 

 
DEZEMBRO 
 

05 Apresentação G5 – 20h 

13 Término do ano letivo para o regular 

18 Término do ano letivo para o berçário e integral 
 
 
 
 


