Parnamirim, 05 de Junho de 2018.

Senhores Pais ou Responsáveis,
Paz e bem-estar.
Informamos que daremos início às aulas de aprofundamento nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática básica.
As aulas ocorrerão no contraturno, e serão trabalhados conteúdos já abordados com intuito de
reforçar o aprendizado, oferecendo, assim, condições para que os educandos avancem nos estudos e
adquiram novos conhecimentos.
Segue abaixo o cronograma das aulas.
Data

Horário

Disciplina
Língua
Portuguesa

07 e 15/06

Das 14h20 às 15h10

07 e 15/06

Das 15h10 às 16h00

Matemática

07 e 15/06

Das 15h10 às 16h00

Língua
Portuguesa

07 e 15/06

Das 16h20 às 17h10

Matemática

Ano
8º e 9º Anos
matutino
8º e 9º Anos
matutino
6º e 7º Anos
matutino
6º e 7º Anos
matutino

Sala
301
301
306
306

Atenciosamente,
Coordenação-Geral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMAÇÃO
(Devolver preenchido na coordenação educacional até o dia 06/06).

Eu,_____________________________________________________ responsável pelo (a) aluno (a)
_____________________________________, matriculado(a) na série/turma _______, confirmo a
participação nas aulas de aprofundamento nos dias e horários acima.
Parnamirim, ____ de junho de 2018.
___________________________
Assinatura do Responsável
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