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Na segunda-feira dia 01/05 não haverá aula

Na segunda-feira dia 01/05 não haverá aula.

ENTREGA DE BOLETINS 2º A 9º ANO

ENTREGA DE BOLETINS 2º A 9º ANO

No dia 04/05 (quinta-feira), faremos Escola de Pais com entrega de boletins para as

No dia 04/05 (quinta-feira), faremos Escola de Pais com entrega de boletins para as

turmas de 2º ao 9º ano, às 19h.

turmas de 2º ao 9º ano, às 19h.

A partir desta data, os boletins estarão disponíveis também online, na área do aluno em

A partir desta data, os boletins estarão disponíveis também online, na área do aluno em

nosso site http://chapeco.educacaoadventista.org.br/

nosso site http://chapeco.educacaoadventista.org.br/

ENTREGA DE BOLETINS

ENTREGA DE BOLETINS
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANOS

EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANOS

No dia 12/05 (sexta-feira) será feita a entrega de relatórios individuais para as turmas da

No dia 12/05 (sexta-feira) será feita a entrega de relatórios individuais para as turmas da

Pré-Escola e 1º anos, das 13h30min às 16h30min, os pais devem dirigir-se à sala de seu

Pré-Escola e 1º anos, das 13h30min às 16h30min, os pais devem dirigir-se à sala de seu

filho para retirar o mesmo. NESTE DIA NÃO HAVERÁ AULA APENAS PARA ESSAS

filho para retirar o mesmo. NESTE DIA NÃO HAVERÁ AULA APENAS PARA ESSAS

TURMAS.

TURMAS.

DIA DAS MÃES

DIA DAS MÃES

Queridas mamães, no dia 09/05 (terça-feira) às 19h30min faremos uma programação

Queridas mamães, no dia 09/05 (terça-feira) às 19h30min faremos uma programação

especial para homenagear você, com a participação do Coral Infantil ! Será no Clube de

especial para homenagear você, com a participação do Coral Infantil ! Será no Clube de

Caça, Tiro e Pesca Caramuru. É necessário confirmar a sua presença e de seu filho neste

Caça, Tiro e Pesca Caramuru. É necessário confirmar a sua presença e de seu filho neste

dia especial.

dia especial.

Lembrando que o evento é GRATUITO para mãe e filhos matriculados na Escola.

Lembrando que o evento é GRATUITO para mãe e filhos matriculados na Escola.



Confirmação até 02/05 (terça-feira)



Confirmação até 02/05 (terça-feira)



Alunos de 6º ao 9º ano aguardamos a confirmação para prepararmos as



Alunos de 6º ao 9º ano aguardamos a confirmação para prepararmos as

apresentações.

apresentações.
Atenciosamente,

Atenciosamente,

A Direção.

A Direção.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

Eu,______________________________________________________________ e meu

Eu,______________________________________________________________ e meu

filho(a)___________________________________________________________

filho(a)___________________________________________________________

da

da

turma__________, compareceremos à programação especial do dia das Mães no dia

turma__________, compareceremos à programação especial do dia das Mães no dia

09/05.

09/05.

