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“Cultivemos a arte de escutar e acompanhar”.
Estreia 2018
Senhores Pais ou Responsáveis,
Paz interior e bem-estar.
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Estamos no segundo semestre do ano letivo 2018 e aproveitamos para
agradecer aos senhores a participação ativa e comprometida com o nosso projeto
político-pedagógico.
Diante das constantes mudanças do mundo educacional e sabedores da
necessidade de agirmos para aumentarmos a criatividade e o dinamismo dos nossos
alunos, estamos realizando atividades pedagógicas aos sábados, com o objetivo de
potencializarmos, ainda mais, o processo de ensino e aprendizagem.
Mais uma vez, apresentamos os nossos sinceros agradecimentos.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
CLUBE DE MATEMÁTICA E COMUNICAÇÃO
Dias 25 de agosto e 01 de setembro de 2018.
NÍVEL DE ENSINO
DISCIPLINA
HORÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA Das 08h00 às 09h30
5º ANO - FUNDAMENTAL I
MATEMÁTICA
Das 09h50 às 11h10
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Atenciosamente,
Pe. Robson Barros
Diretor Geral
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Preencher e devolver na Coordenação Educacional. (Devolver até 21/08/2018)
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