
 
 

 
 

REUNIÃO DE PAIS – Ed. Infantil e 1° ano – 2º Trimestre 2015 
Apresentação dos Novos Ambientes de Aprendizagem 2016 

 

Srs. Pais:  
A Reunião de Pais do 2º trimestre acontecerá dia 08/09 (terça-feira). Turmas da manhã: 

19h  
Turmas da tarde: 20h  

 A reunião será realizada em dois momentos:  

- 1º momento – Apresentação dos novos espaços de aprendizagem - Nova Unidade 2016 – 
Com a coordenação pedagógica, no pátio da cantina. 

- 2º momento – Apresentação do trabalho pedagógico do trimestre – Com a professora, em 
sala de aula. 

Contamos com a presença de todos! 

 
 Para melhor organização e comodidade dos pais ao estacionar os carros, a entrada 

para reunião será da seguinte forma:  
Turmas da manhã: entrada somente pela Rua Arujá.  

Turmas da tarde: somente pela Rua Maranguape. 
 Não é permitida a permanência dos alunos na escola no horário da reunião.  

Contamos com a presença e colaboração de todos! 

 
Equipe Interação  

 
 

 
 

REUNIÃO DE PAIS – 2º ao 5º ano – 2º Trimestre 2015 
Apresentação dos Novos Ambientes de Aprendizagem 2016 

 
Srs. Pais:  
A Reunião de Pais do 2º trimestre acontecerá dia 09/09 (quarta-feira). Turmas da 

manhã: 19h  
Turmas da tarde: 20h  

 A reunião será realizada em dois momentos:  
- 1º momento – Apresentação dos novos espaços de aprendizagem - Nova Unidade 2016 – 
Com a coordenação pedagógica, no pátio da cantina. 

- 2º momento – Apresentação do trabalho pedagógico do trimestre – Com a professora, em 
sala de aula. 

Contamos com a presença de todos! 
 

 É importante acessar as notas on line, no site da escola, antes da reunião (acessar com 

login e senha)  
 Para melhor organização e comodidade dos pais ao estacionar os carros, a entrada 

para reunião será da seguinte forma:  
Turmas da manhã: entrada somente pela Rua Arujá.  
Turmas da tarde: somente pela Rua Maranguape. 

 Não é permitida a permanência dos alunos na escola no horário da reunião.  
Contamos com a presença e colaboração de todos! 

Equipe Interação  
 


