
 

 

 

 

 

CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 
 

REUNIÃO DE PAIS 1° TRIMESTRE 2016 – BABY II 

 

 

Senhores pais, segue o dia e horário da reunião de pais de fechamento do 1º trimestre. Contamos com 

a participação de todos! 

 

Data: 11/05/2016 (quarta-feira)  

Horário: 19h às 20h.  

Local: Sala de aula  

 

 A entrada para reunião de pais será somente pela Rua Maranguape.  

 Não é permitida a presença dos alunos no dia e horário da reunião.              

 

REUNIÃO DE PAIS 1° TRIMESTRE 2016 – EDUCAÇÃO INFANTIL E 1° ANO  
 

 

Senhores pais, segue o dia e horário da reunião de pais de fechamento do 1º trimestre. Contamos com 

a participação de todos! 

 

Data: 11/05/2016 (quarta-feira)  

Horários:  

              Turmas da manhã: 19h às 20h.  

              Turmas da tarde: 20h15 às 21h15.  

Local: Sala de aula  

 

 A entrada para reunião de pais será somente pela Rua Maranguape.  

 Não é permitida a presença dos alunos no dia e horário da reunião.  

 
REUNIÃO DE PAIS 1° TRIMESTRE 2016 – FUNDAMENTAL I (2º AO 5º ANO)  

Srs. Pais: 

 

Segue o dia e horário da reunião de pais de fechamento do 1º trimestre. Contamos com a participação 

de todos! 

  

Dia 10/05/2016 (terça-feira)  
Horários: 

Turmas da manhã: 19h às 20h.  



Turmas da tarde: 20h15 às 21h15.  
Local: sala de aula 

 A entrada para reunião de pais será somente pela Rua Maranguape. 

 Não é permitida a presença dos alunos no dia e horário da reunião. 
 Os professores já estão lançando as notas no site em “Notas Parciais” e o “Boletim” estará 

disponível on line a partir de 09/05. 

 

REUNIÃO DE PAIS 1° TRIMESTRE 2016 – FUNDAMENTAL I (6º AO 9º ANO)  

  
A reunião de pais deste trimestre será realizada em sistema de plantão de atendimento. Solicitamos 

principalmente a participação dos responsáveis dos alunos com a nota final abaixo da média (7,0). 

           

Data: 10 de Maio (Terça-feira) - A entrada será feita pela portaria da Rua Arujá. 

Horários: 19h – turmas da manhã / 20h15 turmas da tarde. 

 

Favor verificar as notas no site da escola (já disponíveis) e Boletim (a partir de segunda-feira) e 

procure o professor da matéria que deseja conversar. O atendimento para cada pai individualmente é 

de no máximo 10 minutos visando à organização dos atendimentos. 

Para outros assuntos que não sejam relacionados ao aproveitamento dos alunos, a orientação 

educacional e coordenação pedagógica estarão também atendendo em sistema de plantão. 

 

 

Não é permitida a presença dos alunos durante a reunião. 

Atenciosamente Equipe Interação 

 

 


