
 
 

 
 

 

       

 
 

São Paulo, 15 de junho de 2018. 
 
Senhores pais ou responsáveis, 

 
Chegando ao final de um semestre letivo, agradecemos a colaboração e participação das famílias nas 
diversas atividades pedagógicas, culturais e religiosas desenvolvidas em nosso Colégio. 
 
Com a finalidade de garantir a boa organização do trabalho pedagógico, pedimos especial atenção às 
datas que seguem: 
 
• 16/6: Festa junina com apresentação de danças. 

• 25/6: Plantão de atendimento aos pais das turmas: Infantil 3 C – Professora Camila e 1º ano C – 
professora Dayse. Horário: das 13h às 15h. 

O plantão acontecerá no prédio da Educação Infantil e 1 º ano, e os familiares serão atendidos por 
ordem de chegada. Neste dia, os alunos das turmas da professora Camila e Dayse terão aula normal. 
  
• 26/6: Último dia de aula. As crianças poderão vir sem uniforme e trazer brinquedos de casa. 
Faremos um lanche comunitário! Por favor, traga __________________________ e a bebida de sua 
preferência. O horário de aula será normal. 

• 27/6: Plantão de atendimento aos pais da Educação Infantil e 1º ano do E.F. Os atendimentos 
serão realizados por ordem de chegada. 

Local: Rua Maestro Cardim, 1.188 
 

Turmas da manhã: 7h30 às 10h / Turmas da tarde: 10h30 às 13h 
 
• 28/6 a 29/7: Férias escolares. 

• 28/6 a 13/7: Colônia de férias. 

• 30/7: Início do segundo semestre.  

• 20 a 31/8: Reunião coletiva de pais e professores para apresentação da proposta de estudos do 2º 
semestre e com aula aberta de Música e/ou Inglês. No retorno das férias, enviaremos a circular com 
informações dos dias e horários de cada turma. 

  

  
Agradecemos a atenção, 

 
Ir. Joana de Lourdes Ferreira        Luciana Albuquerque            Thaionara Servilha 
Diretora Geral         Diretora Pedagógica           Coord. Segmento 1 
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