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COMUNICADO 39 – 30 de Novembro de 2018

Ed. Infantil / Integral

https://www.facebook.com/iguatemyjr/

E acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos!!

AULA ABERTA DE MOVIMENTO

Vamos movimentar o corpo???
Participe junto com seu(sua) filho(a)!
Nossa escola preparou um momento especial para você apreciar junto com seu (sua) filho (a), uma
aula de movimento para a família toda. Esperamos por vocês!!!

Data: 01/12 (Sábado)
Turmas: Berçário II ao Infantil IV

HORÁRIO:

9h às 9h30 – Berçário II e Infantil I

9h30 às 10h – Infantil II

10h às 10h30 – Infantil III e IV
TRAJE:



Pais: Roupa esportiva
Alunos: Uniforme

Plantão de Pais
Papai e mamãe, estamos chegando ao último plantão do ano e por isso, a presença de vocês é muito
importante!
Enviamos abaixo a programação dos encontros. Por favor, agendem o melhor horário para vocês!

Turma
Berçário II e Infantil I
Infantil II
Infantil III
Infantil IV

Data
03/12
03/12
04/12
05/12

Horário
Das 16h – 18h
Das 16h – 18h
Das 16h – 18h
Das 16h – 18h

Programação de Dezembro/2018
DATAS
03 à 05/12

EVENTOS
Semana de Plantão de Pais

06/12

Festividades de Encerramento Ed. Infantil – Início às 18h,
na Unidade Santa Clara
Os alunos terão aula normal e serão transportados para unidade
Santa Clara de transporte escolar
Formatura do Infantil IV – Buffet Vagalume às 19h
(nesse dia os alunos do INF IV não terão aula no período da tarde)

07/12

18 a 20/12
21/12
03 à 25/01
28/01/19

Reposição de aulas – Greve dos Caminhoneiros
Início das Férias Escolares
Colônia de Férias de Verão
PREVISÃO DE RETORNO ÀS AULAS
Consultar o site a partir de Janeiro/2019.

FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
Estamos preparando um lindo momento para o Encerramento do Ano
Letivo. Pedimos aos Pais que ainda NÃO enviaram o valor referente à
aquisição da roupa, que nos enviem pela agenda até 03/12, segundafeira,

IMPRETERIVELMENTE,

pois

as

roupas

já

estão

sendo

confeccionadas.

É IMPORTANTE LEMBRAR: Momentos assim são únicos! São lembranças que ficarão eternamente em
nossas memórias e, especialmente, na memória das crianças.
Mais uma vez, agradecemos pelo apoio e colaboração!

IMPORTANTE, QUEM ME PEGA NA SAÍDA??
Senhores Pais/Responsáveis.
Por motivo de segurança solicitamos que informem ao Colégio (via agenda),
quando seu(a) filho(a), for embora com outra pessoa (amigo/parente, etc.).
Pedimos a gentileza de enviar por escrito o nome completo da pessoa e o nº
do RG de quem virá buscá-lo, quando necessário.
Mesmo que seu filho vá embora com um amigo da escola, cabe aos pais nos
comunicar. Desta forma, evitaremos alguns transtornos nas saídas.
Agradecemos a colaboração!

LISTA DE MATERIAL PARA 2019
Enviaremos a Lista de Material Escolar para o ano letivo de
2019 no último comunicado. Em breve ela estará disponível
na recepção do Colégio e também no site.

Atenciosamente, a Coordenação.

Atenciosamente, a Coordenação.

