COLÉGIO ADVENTISTA DO CPA
Data: 13 de Março de 2018
De: Equipe Pedagógica
Para: Pais e Responsáveis
Assunto: Divisão de Turma
Senhores Pais,
Comunicamos que a turma do 4º ano C, devido a
classe estar numerosa e visando melhor
rendimento dos alunos, será dividida a partir do dia
19/02.
A profa. Marcela Nunes da Silva assumirá a turma
do 4ºano F, sendo que a profa. Priscila Tassaro de
Castro ficará com a turma do 4º C.
A profa. Marcela já estava ministrando aulas para
esta turma junto com a profa. Priscila há mais de
uma semana, fato este que facilitará o processo de
transição. Acreditamos também que a profa.
Marcela muito contribuirá para o desenvolvimento
de nossos alunos. Estaremos também à disposição
dos pais para maiores informações que se fizerem
necessárias.
Atenciosamente
Equipe Pedagógica
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