Parnamirim, 20 de julho de 2018.
“Para poder ser amado
Primeiro você demonstra
que se ama”.
São João Bosco

Prezadas Famílias,
Saudações Salesianas!
Com muita alegria, retornamos às nossas atividades escolares nesse
segundo semestre.
Nessa perspectiva, daremos continuidade à programação dos 6º Anos,
com a Aula em Campo – CAMPINA GRANDE E REGIÃO - anteriormente
cancelada em virtude da greve dos caminhoneiros.
Segue a nova programação. Leia-a com atenção.
1. Data de Partida: 27 de julho de 2018.
2. Horário de chegada à escola:
 04h00 (check-in, entrega das pulseiras, conferência de documentação e
sequencialmente, embarque). Reiteramos que o embarque acontecerá
exclusivamente no colégio.
3. Horário de partida: 04h30 (pontualmente).
4. Data de retorno: 28 de julho (sábado).
5. Horário de chegada: 19h00 (aproximadamente).
Orientamos que os alunos incluam em sua bagagem pessoal bloqueador
solar, boné, squeeze e dinheiro para despesas extras.
Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.
Atenciosamente,
Gracinha Ramos
Coordenadora Geral - SDB
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