
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

03 DE MAIO DE 2019 

FICHAS DE ACOMPANHAMENTO 
 

Solicitamos que as fichas de 
acompanhamentos sejam analisadas pelas 
famílias junto a seus filhos e entregues, 
assinadas, até o dia 06/05 na secretaria. 

 

DIA DAS MÃES – ANOS INICIAIS 

Mamães!! 
Dias 14 e 15 de maio serão os dias de 
homenagem para as mamães. O início será às 
18h. Abaixo, o cronograma por turma: 
 

14/05 – 2º ano A e B e 4º ano 
15/05 – 1º ano e 3º ano A e B 
 

Atenção: haverá um momento especial com 
o fotógrafo Diego Soares. Neste dia, a 
pontualidade é extremamente importante. 

ATELIER DE ARTE – ANOS INICIAIS 
 

Comunicamos que segunda-feira, dia 06 de 
maio, não haverá Atelier de Artes para os 
Anos Iniciais. A Professora Anelise estará 
trabalhando com os alunos do 6º ano. Essa 
aula será recuperada em outro momento. 

DANÇA ALEMÃ 
 

Na quarta-feira, dia 08/05, os alunos da Dança 
Alemã irão se apresentar no Chá das Mães, 
no Centro Evangélico, às 15h. 
Os alunos devem vir para a escola com a 
roupa para apresentação e trazer roupa para 
trocar depois da dança. 
Haverá cartões à venda na secretaria da 
escola, no valor de R$20,00. 
 

Obs.: Os alunos da Dança Alemã receberam 
bilhete com mais informações. 
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