
 

 
 

São Paulo, abril de 2014. 
 

Srs. Pais ou responsáveis 
 

.Fiquem atentos ao nosso cronograma!! 

 
ABRIL 

 15/04- (terça-feira) – Último dia para solicitar os presentes do dia 

das e mães e dos pais; 

 17/04- (quinta-feira)- quinta-feira santa - RECESSO; 

 18/04-(sexta-feira)-Paixão; NÃO HAVERÁ AULA; 

 21/04-(segunda-feira)- Feriado Tiradentes; 

 29/04- (terça-feira) Último dia das aulas de Natação- Em função 

dos ensaios para a Festa Junina, retornaremos as aulas no segundo 

semestre; 

 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; 

 06/05- (terça-feira)Disponibilização dos relatórios individuais – 

via site; 

Além do Boletim escolar os educandos do Maternal I ao 1º ano, 

contam com um relatório descritivo sobre o desempenho escolar e 

social. Nele contém informações importantes sobre o desenvolvimento 

do seu filho. 

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

 07/05-(quarta-feira) - Envio do Boletim; 



 08/05- (quinta-feira)- REUNIÃO DO 2º TRIMESTRE – (maternal 

ao 1º ano) - 16h30 

   Reunião de Pais e educadores (pauta comum) do Maternal I ao 5º 

ano – neste momento a educadora receberá os pais em sala de aula para 

tratar sobre assuntos pertinentes ao desempenho pedagógico dos 

educandos, assim como realizar orientações para o bom desenvolvimento 

do 2º trimestre. 

  Neste dia teremos também uma pequena apresentação musical em 

Homenagem ao dia das Mães. 

  

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. Para 

aqueles que quiserem, os educandos poderão sair as 16h30.  

  

 17/05- (sábado) – Feira Literária; 

 Neste dia nossos educando participarão de Oficinas, Contação de 

História e muito mais! Aguardem cronograma de horários e atividades.   

 30/05-(sexta-feira) Coroação de Maria – 16h30. Aberto as famílias, 

participem!!! 

 

                                            Atenciosamente,  

 

         Aline Lima 

Cood. Pedagógica 


