Circular 052/2018/Coordenação Pedagógica da EI /EFI
Assunto: Aula para o 5º ano no turno matutino
Belo Horizonte, 11 de setembro de 2018.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
O fim de ano está se aproximando e uma nova etapa escolar em 2019
espera nossos alunos. Pensando nisso, queremos receber, com muito carinho, os
alunos do 5º ano A no dia 17 de setembro, segunda-feira, pela manhã (de 7h05min
às 11h45min), período em que eles terão a oportunidade de ter aulas com os
professores do 6º ano.
Será um momento importante, pois trata-se da transição do Ensino Fundamental I
para o Fundamental II e será relevante para eles vivenciarem a rotina da série e a
mudança de segmento.Temos a certeza de que será uma manhã muito proveitosa.
Neste dia, não haverá aula à tarde para o 5º ano A.
Contamos com a presença de todos.

Atenciosamente,

Rosilene Espírito santo
Coordenadora Pedagógica

Marco Antônio Remígio
Diretor Pedagógico
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Prezados Pais e/ou Responsáveis,
O fim de ano está se aproximando e uma nova etapa escolar em 2019
espera nossos alunos. Pensando nisso, queremos receber, com muito carinho, os
alunos do 5º ano B no dia 21 de setembro, sexta-feira, pela manhã (de 7h05min à
11h45min), período em que eles terão a oportunidade de ter aulas com os
professores do 6º ano.
Será um momento importante, pois trata-se da transição do Ensino Fundamental I
para o Fundamental II e será relevante para eles vivenciarem a rotina da série e a
mudança de segmento.Temos a certeza de que será uma manhã muito proveitosa.
Neste dia, não haverá aula à tarde para o 5º ano B.
Contamos com a presença de todos.

Atenciosamente,

Rosilene Espírito santo
Coordenadora Pedagógica

Marco Antônio Remígio
Diretor Pedagógico

