
Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
“Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente”

Brasília, 18 de fevereiro de 2022

COMUNICADO
Srs. Pais/Responsáveis,

 Comunicamos que a par�r do dia 07/03, será obrigatório o uso de jaleco para as aulas no 
laboratório de ciências e também, quando solicitado, na Sala Maker. O jaleco é uma ves�menta de 
proteção que deve ser sempre usada dentro da área técnica. Tem a função de proteger a pele e as 
roupas do professor e dos alunos nas diversas a�vidades laboratoriais (coleta de amostras, manuseio 
de material biológico ou químico), e no contato com as super�cies, objetos e equipamentos do 
laboratório que podem estar contaminados. Portanto, faz-se necessário e obrigatória a aquisição e o 
uso do mesmo.

Outro assunto importante: já divulgamos no site o Manual do Educando, com datas de 
provas e calendário (provisório) do ano le�vo de 2022. A previsão é de que se cumpra o 
calendário em questão, porém, qualquer adequação poderá ser feita pela Secretaria de 
Educação, que ainda não aprovou os calendários de várias escolas no DF. Caso alguma mudança 
ocorra, informaremos em tempo.

Para alunos dos 6ºs anos, teremos um momento especial de aprendizagem, uma palestra 
com a Orientadora Eliana Nunes, na próxima semana, ela abordará temas como a explicação do 
Manual do Educando, a u�lização da agenda e o aplica�vo da escola (no celular) ou no PC.

Lembramos que na próxima semana, realizaremos a sele�va para os �mes do Perpétuo para 
alunos do EFII (6º e 7º ano), de acordo com tabela de data já divulgada, e que repe�mos abaixo. 
Os treinos para alunos de 8º e 9º, e também EM, já se iniciarão na próxima semana com 
divulgação dos selecionados para os �mes do Perpétuo de Futsal na data e horários abaixo.

Seletiva (Peneira) para os times de futsal do Perpétuo/Horários e dias das aulas

 
Alunos do EF II  

6º e 7º anos A e B 
Aula: sempre às terças 
Horário: 13h30 às 15h10 

 Alunos do EF II 
6º e 7º anos C 

Aula: sempre às terças 
Horário: 11h às 12h30 

 TREINO DE FUTSAL 
Alunos do  EM - 1ª a 3ª série 
Aula: sempre às quintas  
Horário: 15h10 às 17h 
Início: 24/02 SELETIVA SELETIVA 

Data 22/02 Data 22/02 Alunos do EF II - 8º e 9º anos A e B  
Aula: sempre às quintas 
Horário: 13h30 às 15h10 
Início: 24/02 

Horário 13h30 às 15h10 Horário 11h às 12h30 

 
Atenciosamente,  

Valéria Gondim – Coord. Pedagógica 
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