
 
 

Little John International School 
Calendário 2019 

 
Data Reuniões/Eventos/ Comemorações e Feriados  

Fevereiro  
04/02 (2ª feira) 1º dia de aula – início do 2º semestre currículo Internacional  

                                        1°semestre currículo Nacional 
11/02 (2ª feira) Início do Projeto Read Across Americas – Incentivo à Leitura  
14/02 (5ª feira) 
15/02 (6ª feira)  

Valentine ´s Day - comemoração interna 

27/02 (4ª feira) Read Across Americas - comemoração interna  
(02/02 - Dia Internacional da Leitura) 

Março  
01/03 (6ª feira) Baile de Carnaval – comemoração interna  
04,05,06 /03 
(2ª, 3ª e 4ª feira) 

Feriado do carnaval e 4ª feira de cinzas - sem aula 

18 a 22/03 (6ª feira) St. Patrick´s Day - comemoração interna 
Abril  

02/04(2ª feira) Aniversário de Cotia – sem aula 
18/04 (5ª feira) Páscoa - comemoração interna  
19/04 (6ª feira) Sexta-feira Santa – sem aula 
27/04 (sábado) Art and Musical Festival – evento com pais às 11h, na unidade 
22/04 à 30/04(3ª feira) Individual Conference (reuniões com os pais no período das aulas) - 

dia de aula normal. 
Maio  

01/05 (4ª feira) Dia do Trabalhador – sem aula 
9/05 (5ª feira) Mother´s Day - evento com pais às 18h, na unidade 
18/05 (sábado) Troca de faixa Judô e apresentação de Capoeira - evento com 

pais às 11h, na unidade 
Data a definir Saída Pedagógica  – Infant 3 , 4 & 5  

Junho  
15/06 (sábado) Festa Junina – evento com os pais às 12h 
20/06 (5ª feira) Corpos Christi – sem aula  
21/06 (6ª feira) Emenda de feriado – sem aula 
26/06 (4ª feira) Open House – evento com pais às 18h, na unidade 

 
28/06 (6ª feira) Último dia de aula que antecede as férias de julho 

Julho  
01/07 à 31/07 Férias escolares 

Agosto  
01/08 (5ª feira) 1º dia de aula – início do 1º semestre currículo Internacional 

                          Início do  2º semestre Nacional  
08/08 (5ª feira) Father´s Day– evento com pais às 18h, na unidade 

Setembro  
14/09 (sábado) International Day & Science Fair – evento com pais às 11h, na unidade 
Data a definir Saída Pedagógica – Infant 3  &  Infant 4  
Data a definir Day Camp – Infant 5 & Year 1 

 



 
 
Outubro  

9,10, 11/10  
(4ª,  5ª, 6ª  feira) 

Children´s Day - comemoração interna 

14/10 à 22/10 Individual Conference (reuniões com os pais no período das aulas)- 
dia de aula normal. 

31/10 (5ª feira) Halloween Party – comemoração interna 
Novembro  

12/11 (3ª feira) St. John´s Day - comemoração interna  
15/11 (6ª feira) Proclamação da república – sem aula 
23/11 (sábado) Thanksgiving - evento com pais às 12h30. 

Dezembro  
12/12(5ª feira) Open House / Christmas Caroling – evento com pais às 18h, na 

unidade  
13/12(6ª feira) Último dia de aula 

 
 

1) Os eventos podem sofrer alterações de data por motivo de força maior.  
 

2) As informações referentes às reuniões, comemorações e aos eventos serão 
enviadas por meio de circulares. 

 
 


