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Rio de Janeiro, 4 de junho de 2018.

Prezados Responsáveis, Alunos e Educadores,

Em função dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol, que iniciará em 14/06,
informamos como se dará o funcionamento do Colégio nesses dias:
Fase de grupos
- 2º jogo, dia 22, 6ª feira, às 9h: suspensão das atividades escolares no 1º turno, mantendo-as
normais no 2º turno e na EJA;
- 3º jogo, dia 27, 4ª feira, às 15h: suspensão das atividades escolares no 2º turno e na EJA,
mantendo-as normais no 1º turno.
Admitindo que a Seleção Brasileira se classifique nessa fase e, por conseguinte, avance
para as Oitavas de Final, haverá um jogo no dia 2 ou no dia 3 de julho.
Oitavas de final
- Jogo em 2 ou 3 de julho, 2ª e 3ª feira, respectivamente, às 11h. Em um desses dias que ocorrer
jogo da Seleção Brasileira, aulas até as 9h30min, para o 4º e 5º anos, e até as 9h45min, para o 9º
ano e o Ensino Médio, com suspensão das atividades no 2º turno e aulas normais na EJA.
Admitindo que a Seleção Brasileira se classifique nessa fase e, por conseguinte, avance
para as Quartas de Final, haverá um jogo no dia 6 ou no dia 7 de julho.
Quartas de final
- Jogo em 6 de julho, 6ª feira, às 15h. Se for nesse dia o jogo do Brasil, manutenção normal dos
turnos da manhã e da noite (EJA, em Festa Junina), e, suspensão das atividades no 2º turno.
- Jogo em 7 de julho, sábado, às 11h, coincide com as atividades da Festa Junina dos turnos
diurnos, que deverão ocorrer de acordo com o planejamento, sendo instalado, no Colégio, um telão
para a exibição do jogo.
As fases seguintes, semifinal (10 ou 11, terça e quarta, respectivamente, às 15h) e final (domingo,
dia 15), ocorrerão em período de recesso escolar, conforme o calendário letivo 2018.

Atenciosamente,

Diretoria e Coordenações do CSVP

