MÊS DA FAMÍLIA - EVENTO PARA A FAMÍLIA
# DIA DO AMOR
Paraty, 08 de agosto de 2018.

Prezados pais...
É com muita alegria e gratidão que damos início ao novo semestre letivo de 2018.
É importante que todos se sintam acolhidos em nossa escola. Afinal, ela é a extensão de nossas
casas, aqui precisamos ser felizes e realizados. Estamos nos empenhando ao máximo para garantir um
semestre bastante produtivo, seja nas atividades acadêmicas, seja nas relações socioemocionais.
valorizando assim os saberes de diversas áreas visando a formação global de nossos alunos.
Este mês é um mês especial... UM MÊS DEDICADO A FAMÍLIA. Vamos falar sobre o AMOR!! AS LEIS
DO AMOR, elas são capazes de mudar comportamentos e resultados. Vamos criar laços com as famílias,
vamos dar as mãos e criar um clima favorável ao desenvolvimento das habilidades sócio-emocionais, tão
necessárias neste cenário de hoje.
E para brindar A AFETIVIDADE NA FAMILIA,
promoveremos um encontro especial. Será no dia
10/08, com acolhida a partir das 19h, sendo parte
de nossa tradicional Festa da Família!!! É uma
excelente
oportunidade
para
compartilhar
experiências afetivas entre alunos e suas famílias...
Nosso encontro será na Pizzaria Express, no Trevo
Clube- Estrada Paraty Cunha.
Teremos
brincadeiras e roda de música com a participação
de nossos professores proporcionando muita alegria e emoção... Cada família terá desconto de 20% em
tudo que consumir. Venha participar deste momento com a Família Plante! Sua presença é muito
importante para nós!
E ainda, neste bimestre teremos nosso Desfile Cívico na semana da pátria onde daremos
continuidade ao tema de nosso projeto bimestral ‘’A Natureza Responde’’. Mais informes sobre este
evento em breve via - agenda.
O desfile será lindo, vamos fazer uma reflexão interessante sobre as ações da NATUREZA A PARTIR
DE NOSSO CUIDADO OU DESCUIDADO COM ELA.
Assim sendo,
projeto educacional.

vamos dando sequência ao nosso trabalho agradecendo a confiança em nosso
Juntos somos mais!
FAMÍLIA + ESCOLA= PARCERIA QUE DÁ CERTO!
DIREÇÃO / COORDENAÇÃO.

