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GRUPOS EM REDES SOCIAIS 
 

A escola não autoriza seus profissionais a 
participarem de grupos, em redes sociais 
(Whatsapp, por exemplo), para atender 
demandas dos alunos e familiares. Caso haja 
necessidade de contato, ele pode ser feito pelo 
número da recepção (51) 98946-0722. 

 

NOITE DO PIJAMA – ANOS INICIAIS 
 

Na próxima sexta-feira, 20/03, acontecerá a Noite 
do Pijama dos Anos Iniciais, a partir das 
19h30min.  
Na noite, os alunos deverão trazer os materiais 
abaixo, devidamente identificados: 

 Colchão, travesseiro, cobertinha. 

 Uma lanterna. 

 Material de higiene. 

 Um pijama extra (para o caso de algum 
imprevisto). 

 Algum medicamento que a criança faça uso 
contínuo (entregar para a professora na 
chegada). 

Sugerimos que venham de repelente passado, 
pois faremos atividades externas. 
 

A escola coloca-se à disposição dos pais para 
maiores esclarecimentos. 
    
 

 

 
 

OFICINA DE XADREZ 
 

Estamos iniciando uma Oficina de Xadrez para os alunos do 5° ano e gostaríamos de convidar seu (sua) 
filho(a) a participar desse projeto. O Xadrez será apresentado como ferramenta auxiliar no trabalho como: 
socialização, conflitos, concentração, união, raciocínio lógico. A Oficina de Xadrez é um valioso instrumento 
de aprendizagem e de ludicidade na construção do conhecimento. 
Neste período, as aulas serão experimentais, sem custo para o(a) aluno(a). A partir do segundo semestre, 
será cobrado um valor pela oficina. 
As aulas serão ministradas pelo Professor Antônio, às sextas-feiras, no turno da tarde, com início no dia 
13/03, das 13h às 13h50min.  

Contamos com sua participação! 
 
 

ALERTA 
 

Estamos atentos aos cuidados com a prevenção de 
doenças infecto contagiosas e, por isso, ressaltamos 
que as garrafinhas/copos são de uso individual. 
Os bebedouros devem ser utilizados apenas para 
abastecimento das garrafinhas/copos. Pedimos o 

auxílio das famílias para desenvolver este hábito.  

FICHA DE AUSÊNCIA  
 

Estamos adotando um documento para registrar 
previamente as ausências escolares que não 
sejam justificadas por atestado médico, por 
exemplo, saídas por motivos de viagem. O 
mesmo deve ser solicitado na recepção da 
escola e a família deverá informar o período e o 
motivo do afastamento.  

 
As senhas para a palestra  

estão disponíveis na secretaria. 

 


