COLÉGIO ADVENTISTA DO CPA

Data: 15 de fevereiro de 2018.
De: Equipe Pedagógica
Para: Pais e Responsáveis.
Assunto: Aula de Revisão/2º Ano A e B - Ens. Médio
Comunicado: 005
AULA DE REVISÃO/GEOGRAFIA

Informamos que na próxima semana, haverá Aula extra/
Revisão de Conteúdo de Geografia, com a professora Natalya.
Incentive seu filho(a) a participar e aproveitar para sanar suas
dúvidas e obter melhores resultados nas próximas avaliações.
Data: 20/02/2018 (terça-feira) para a turma do 2º ano A
Data: 21/02/2018 (quarta-feira) para a turma do 2º ano B
Horário: das 14h às 15h15
Local: Colégio Adventista do CPA
Obs. Após o termino da aula, os alunos estarão dispensados.
Lembramos que a continuidade destas aulas de reforço
dependerá do interesse e frequência dos alunos, portanto, incentive
seu filho(a) a estar presente.
*Não haverá repasse de custos aos pais ou responsáveis.
Os alunos deverão estar devidamente uniformizados.
Atenciosamente,
Elisangela Breda
Orientadora Educacional
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