Prezados pais...

Paraty, 11 de julho de 2018.

Estamos encerrando o primeiro semestre de 2018. Como
passou rápido! Até aqui, muitos foram os avanços mas, sempre temos novos desafios ao longo da
caminhada. Trabalhamos com muitas famílias, muitas realidades, muitos pontos de vista. Sempre
agimos com bom senso e com o propósito de com uma escuta carinhosa a todos, sempre na busca
por uma EDUCAÇÃO INCOMPARÁVEL. Isso é lindo! Gratidão sempre!!
Agradecemos imensamente a participação de cada família neste período e em especial:


Em nossa Festa Junina! Na participação do JEPAR e em momentos especiais
da escola!!



13/07-

Temos nos organizado para atender as expectativas das famílias, observamos
resultados positivos. Porém, esse resultado só vem sendo possível com a parceria que
existe entre FAMÍLIA E ESCOLA. Observe abaixo, nossas últimas atividades antes do
nosso recesso escolar:
Confraternização entre alunos e professores - MANHÃ- DE 8h às 11h
TARDE - DE 13h30 às 17h

TEREMOS lanche coletivo. Cada aluno deverá trazer uma gostosa e saudável contribuição.

13/07 – CONFRATERNIZAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES - Para fecharmos com chave de
ouro, reforçamos o convite para um delicioso bate-papo de encerramento a partir das 18h 10 min.
um momento de descontração, além da entrega de resultados e leitura de relatórios.
PARA TORNAR ESSE MOMENTO ESPECIAL - CONTRIBUA PARA O LANCHE COLETIVO.
Pais da educação infantil ao 1º ano – bebidas e doces - bolos, tortas e sucos, etc
Pais do 2º ao 5º ano- Salgados - sanduíches, salgados e tortas.
RECESSO ESCOLAR - de 14/07 a 01/08;
RETORNO DOS PROFESSORES – 01/08 – com planejamento e decoração do espaço escolar
INÍCIO DAS AULAS - para alunos dia 02/08 em horário regular, cada um em seu turno.
TEREMOS NOVIDADES... aumento da grade curricular de
inglês(3º ao 5º ano), inclusão de Educação Alimentar na grade
curricular do FUND I e mais... professores partindo de licença,
professores retornando de licença, professores partindo para
novos projetos e professores novos integrando nossa equipe,
trazendo boas energias de recém - chegados ao ambiente!
Assim, mais uma vez agradecemos a parceria que nos faz fortes
para lutar diariamente por uma educação de qualidade.
Atenciosamente,
COORDENAÇÃO/DIREÇÃO.

