
 

 
 
 
 

São Paulo, abril de 2014. 
 

Srs. Pais ou responsáveis 
 

.Fiquem atentos ao nosso cronograma!! 

 
ABRIL 
 

 ATENÇÃO: Os responsáveis que pediram o presente das MÃES, 

PAIS, e FAMÍLIA encaminhar com urgência as fotos, pois sem as 

mesmas, não podemos fazer a encomenda dos presentes  ( o prazo era 

até dia 15/04) e temos algumas fotos que não foram encaminhadas para 

o colégio. 

 

 30/04 (quarta-feira) – Conselho de classe-Neste dia não haverá 

aula; 

          Neste dia, também não haverá aula para os Cursos extras. 

 

MAIO 

 01/05 (quinta-feira)- Feriado – Dia do Trabalhador; 

 

 02/05- (sexta-feira) - Recesso escolar; 

 
 

 05/05- (segunda-feira) - Envio do Boletim e  Disponibilização 

dos relatórios individuais – via site; 

Solicitamos aos pais que consultem a partir de 05/05, em nosso 

site, a área restrita e acesse o Relatório Individual. Caso haja 

alguma dúvida imprimir e trazê-lo em nossa reunião; 

            Acesse nosso site  a área restrita a pais para visualiza-lo. 



 REUNIÃO DE PAIS; 

 06/05 (terça-feira) - MANHÃ: 7h às 8h 

 07/05-(quarta-feira) -TARDE: 17h às 18h 

          Neste dia teremos aula normal. Os nossos educandos terão 

atividades direcionadas enquanto as educadoras receberão os pais 

em sala de aula para tratarem sobre assuntos pertinentes ao 

desempenho pedagógico dos educandos, assim como, realizar 

orientações para o bom desenvolvimento do 2º trimestre. 

Contamos com a pontualidade de todos, pois teremos uma 

pauta comum específica para cada turma, sua presença e parceria 

são fundamentais! 

        Neste dia a saída dos educandos será no horário habitual.  

 

 17/05- (sábado) – Feira Literária; 

          Neste dia nossos educando participarão de Oficinas, Olimpíadas 

do PIM (pais/educandos),  Contação de História e muito mais! Aguardem 

cronograma de horários e atividades.   

 

 30/05-(sexta-feira) - Missa com Coroação de Maria às 19h30’, no 

auditório. 

Lembramos também, que toda terça-feira temos nosso momento de 

oração com as famílias das 17h30 às 17h50. Um espaço para a reflexão e 

oração. Participe conosco! 

                                            Atenciosamente,  

 

         Kelly Cristina 

Cood. Pedagógica 


