COMUNICADO 009/2017

Gravataí, 08 de Maio de 2017.

Senhores pais ou responsáveis,
A seguir informações importantes referente as atividades dos próximos dias:
ENTREGA DE BOLETINS E PARECERES
Alunos do Pré ao Ensino Médio
 Data: 11/05 (Quinta-feira);
 Horário: Das 18h às 19h30;
 Do pré ao 5º Ano – Nas respectivas salas de aula, com os professores;
 Do 6º ao Ensino Médio – Nas salas do 2º andar do prédio escolar, com os professores;
 Os alunos que tiverem as notas acima receberão o boletim em sala de aula.
SEMANA DA FAMÍLIA
Está chegando uma semana muito especial em nosso Colégio, que tem como objetivo estreitar
os laços de amor e união familiares. Estamos preparando tudo com muito carinho para que
vocês tenham uma semana feliz e abençoada. Sua família não pode ficar fora deste evento,
participe conosco! Segue o cronograma de atividades que ocorrerão no Colégio:
15/05 – Gincana esportiva familiar:
 Horário: 19h30 às 21h para toda a família.
16/05 – Palestra com a Terapeuta familiar - Drª Dilene Ebinger:
 Horário: 19h30 às 21h;
 Participação especial: Coral Infantil (alunos do Pré ao 2º ano);
 Obs.: Os alunos deverão estar devidamente uniformizados.
17/05 – Programa especial dos avós:
 Das 10h às 11h30 - alunos e avós do 3º, 4º e 5º ano da manhã e da tarde;
 Das 15hàs 16h30 – alunos e avós do Pré, 1º e 2º ano da manhã e da tarde;
 Importante: Neste dia não haverá aula, pois os alunos estarão participando com os avós
e deverão chegar no horário indicado do início do programa.
18/05 – Palestra com a Profª Janaína Feijó – Especialista em inclusão social e gestão estratégica
de políticas públicas.
 Horário: 19h30 às 21h;
 Participação especial: Coral Infanto-Juvenil (alunos do 3º, 4º e 5º Ano)
 Importante: Os alunos deverão estar devidamente uniformizados.
19/05 – Jantar em família
 Para que o desafio seja cumprido, a família deverá participar de um jantar, tirar foto e
fazer a postagem em uma rede social.
21/05 – Encerramento da Semana da família
 Local: Parcão de Gravataí
 Horário: 9h às 12h
 Programa: Atividades recreativas dirigidas e piquenique.
Contamos com a sua presença!
Cordialmente,
Eliseu Batista de Oliveira
Vice-Diretor

Laureci Bueno do Canto
Diretor Escolar

