COLÉGIO ADVENTISTA DO CPA
Data: 05 de fevereiro de 2018
De: Equipe Pedagógica
Para: Pais ou Responsáveis

Assunto: Aulas de Recreação na Piscina
Prezados Pais,
Iniciaremos na próxima semana, a partir do dia 06 de
fevereiro, nossas aulas de recreação na piscina para as
turmas do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental
I, no horário regular das aulas de Educação Física.
Solicitamos que no dia destas aulas os alunos já venham
vestidos com maiô ou sunga por baixo do uniforme e
tragam toalha, boia de braço, touca, chinelo e pente.
Será necessário marcar no avesso do uniforme escolar o
nome do aluno evitando assim trocas ou perda da
roupa. As aulas serão quinzenais e a professora irá colar
um pequeno lembrete na Agenda Escolar. Se o aluno
não puder participar da aula, nossa via de comunicação
será a Agenda. Qualquer dúvida entre em contato com
a Orientação Educacional.
Atenciosamente,
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