
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12/02/2019 

 

 

Senhores Pais ou Responsáveis 

Visando um acompanhamento sistemático 
pelos docentes, às atividades propostas, 
informamos que a partir de quarta-feira 
(13/02) os livros do 5º ano ficarão no colégio, 
seguindo para casa apenas os que estiverem 
na agenda do dia. 
Estamos à disposição para esclarecer 
qualquer dúvida. 
 

Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica 
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