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COMUNICADO 42 – 14 de Dezembro de 2018

Fundamental I

Datas Importantes!!!
DATAS
17/12
18 a 20/12
21/12

ATIVIDADES

– Plantão de Pais 17h às 18h30

(dia letivo)

– Reposição de aulas – Greve dos Caminhoneiros.
– Início das Férias Escolares.

Previsão de Volta às Aulas...
28 de janeiro de 2019
(consultar o site em janeiro/2019)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Agradecemos a todos os Pais e Responsáveis que já efetuaram a Matrícula 2019,
garantindo a continuidade de um ensino de excelência para seus filhos!
Informamos que AS VAGAS JÁ ESTÃO ABERTAS AO PÚBLICO EXTERNO E FILA
DE ESPERA, portanto, agende um horário para a realização de sua rematrícula, pois
completando as turmas não poderemos mais garantir a vaga de seu(a) filho(a).
Agradecemos a compreensão e parceria de sempre!!

Que
durante

neste

todo

o

Natal

aquela

magia

guardada

ano, esteja presente nos

corações

daqueles que festejam o AMOR.
Que não apenas seja uma comemoração, mas o
início para uma nova geração.
O

Natal

comemoramos

simboliza
o

nova

nascimento

do

vida,

pois

nele

HOMEM

que

modificou a nossa maneira de ver o mundo, trazendonos AMOR e ESPERANÇA.
Que neste Natal sejam confraternizados todos os
desejos de um mundo melhor.
Que todos estabeleçam um novo vigor de humanidade, e que nada seja mais
forte do que a UNIÃO daqueles que brindam o afeto entre eles.

Boas Festas!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

O que seu filho(a) – já matriculado no Fundamental I e Educação Infantil/2019 –
vai fazer durante as férias? Venha se divertir e brincar conosco na...

De 03 a 25 de Janeiro/2019
das 8h às 17h
Para participar, basta preencher a
ficha de inscrição em anexo
Alegria e diversão
garantidas!!!
Atenciosamente, a Coordenação.

iguatemy.com.br

INSCRIÇÃO “COLÔNIA DE FÉRIAS”
Eu..................................................................................., inscrevo ......................................................................................................
(Pai / Mãe / Responsável)

(aluno)

TURMA:................................................. , para frequentar a Colônia de Férias, na Unidade JR,
no período:
 INTEGRAL (8h às 17h)
 MEIO PERÍODO TARDE (13h30 às 17h)

ESPECIFICAR OS DIAS: ______________________________________________________________________

IMPORTANTE: O pagamento deverá ser efetuado à vista na hora da contratação do período/dias desejados.
Data ___ / ___ / ____

___________________________
Ass. do Responsável

___________________________
Telefone(s)

Esta Ficha de Inscrição deve ser completamente preenchida e entregue na recepção do Colégio Iguatemy Jr., até dia 17/12/18 –
ou com até cinco dias de antecedência dos dias/semanas pretendidos(as).
Qualquer dúvida entre em contato conosco: (12) 3921-5328

======================================================================================
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