
 

 

INFANTIL 4 A - COMUNICADO – 1ª REUNIÃO PAIS  

A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. 

Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. 

Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. 

Nosso primeiro encontro será no dia 26/01 – 4ª feira. Nesta data vocês 

conversarão com a professora de sala e entregarão o material escolar. 

O horário da reunião será das 10h às 10h40  (PRESENCIAL) 

APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE: 

Início das aulas: dia 27/01 – 5ª feira 

Horário manhã: 7h30 

Horário tarde: 13h15 

 

Atenciosamente, 

Coordenadora Maira Silveira 

 

 

INFANTIL 3 A - COMUNICADO – 1ª REUNIÃO PAIS  

A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. 

Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. 

Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. 

Nosso primeiro encontro será no dia 26/01 – 4ª feira. Nesta data vocês 

conversarão com a professora de sala e entregarão o material escolar. 

O horário da reunião será das 10h às 10h40  (PRESENCIAL) 

APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE: 

Início das aulas: dia 27/01 – 5ª feira 

Horário manhã: 7h30 

Horário tarde: 13h15 

 

Atenciosamente, 

Coordenadora Maira Silveira 

 

 

 



 

 

INFANTIL 2A - COMUNICADO – 1ª REUNIÃO PAIS  

A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. 

Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. 

Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. 

Nosso primeiro encontro será no dia 26/01 – 4ª feira. Nesta data vocês 

conversarão com a professora de sala e entregarão o material escolar. 

O horário da reunião será das 10h40 às 11h15  (PRESENCIAL) 

APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE: 

Início das aulas: dia 27/01 – 5ª feira 

Horário manhã: 7h30 

Atenciosamente, 

Coordenadora Maira Silveira 

 

 

 

INFANTIL 1 A - COMUNICADO – 1ª REUNIÃO PAIS  

A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. 

Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. 

Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. 

Nosso primeiro encontro será no dia 26/01 – 4ª feira. Nesta data vocês 

conversarão com a professora de sala e entregarão o material escolar. 

O horário da reunião será das 11h15 às 12h  (PRESENCIAL) 

APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE: 

Início das aulas: dia 27/01 – 5ª feira 

Horário manhã: 7h30 

Atenciosamente, 

Coordenadora Maira Silveira 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFANTIL 4 B - COMUNICADO – 1ª REUNIÃO PAIS  

A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. 

Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. 

Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. 

Nosso primeiro encontro será no dia 26/01 – 4ª feira. Nesta data vocês 

conversarão com a professora de sala e entregarão o material escolar. 

O horário da reunião será das 13h30 às 14h10  (PRESENCIAL) 

APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE: 

Início das aulas: dia 27/01 – 5ª feira 

Horário tarde: 13h15 às 17h45 (NOVO HORÁRIO) 

Atenciosamente, 

Coordenadora Maira Silveira 

 
 

INFANTIL 3 B - COMUNICADO – 1ª REUNIÃO PAIS  

A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. 

Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. 

Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. 

Nosso primeiro encontro será no dia 26/01 – 4ª feira. Nesta data vocês 

conversarão com a professora de sala e entregarão o material escolar. 

O horário da reunião será das 13h30 às 14h10  (PRESENCIAL) 

APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE: 

Início das aulas: dia 27/01 – 5ª feira 

Horário tarde: 13h15 às 17h45 (NOVO HORÁRIO) 

Atenciosamente, 

Coordenadora Maira Silveira 

 

 

 

 

 



 

 

INFANTIL 2 B - COMUNICADO – 1ª REUNIÃO PAIS  

A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. 

Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. 

Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. 

Nosso primeiro encontro será no dia 26/01 – 4ª feira. Nesta data vocês 

conversarão com a professora de sala e entregarão o material escolar. 

O horário da reunião será das 14h30 às 15h  (PRESENCIAL) 

APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE: 

Início das aulas: dia 27/01 – 5ª feira 

Horário tarde: 13h15 às 17h45 (NOVO HORÁRIO) 

Atenciosamente, 

Coordenadora Maira Silveira 

 

INFANTIL 1 B - COMUNICADO – 1ª REUNIÃO PAIS  

A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. 

Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. 

Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. 

Nosso primeiro encontro será no dia 26/01 – 4ª feira. Nesta data vocês 

conversarão com a professora de sala e entregarão o material escolar. 

O horário da reunião será das 15h15 às 15h45  (PRESENCIAL) 

APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE: 

Início das aulas: dia 27/01 – 5ª feira 

Horário tarde: 13h15 às 17h45 (NOVO HORÁRIO) 

Atenciosamente, 

Coordenadora Maira Silveira 

 

 


