Educação Infantil – Maternal

Porto Alegre, 13 de agosto de 2015.

Estimadas Famílias:
A partir do dia 17 de agosto, segunda-feira, os alunos do Maternal, no
final do turno de aula, aguardarão seus pais acompanhados das auxiliares
Nathália e Andréia na sala do Jardim A. A professora Luciana seguirá abrindo a
porta da casa às 17h30min para a entrega dos estudantes aos pais que
estiverem neste local.
Após este momento, os alunos serão encaminhados para a sala do
Jardim A onde poderão permanecer até às 18h30min, horário limite para
retirada dos mesmos.
Aproveitamos a oportunidade para comunicá-los que os livros de Língua
Inglesa serão enviados, eventualmente para a casa, nas sextas-feiras, para
acompanhamento do trabalho desenvolvido nestas aulas. Lembramos que este
material precisa ser trazido para a escola sempre na segunda-feira.
As
famílias
que
desejarem,
poderão
acessar
o
site
www.oup.com/elt/oxfordparents, juntamente com seus filhos, onde terão
acesso às canções, personagens e atividades do livro trabalhado.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação

Educação Infantil – Jardim A

Porto Alegre, 13 de agosto de 2015.

Estimadas Famílias:
A partir do dia 17 de agosto, segunda-feira, os alunos do Jardim A, no
final do turno de aula, permanecerão na sua sala, aguardando seus pais,
acompanhados das auxiliares Nathália e Andréia, onde poderão permanecer
até às 18h30min, horário limite para retirada dos mesmos.
Aproveitamos a oportunidade para comunicá-los que os livros de Língua
Inglesa serão enviados, eventualmente para a casa, nas sextas-feiras, para
acompanhamento do trabalho desenvolvido nestas aulas. Lembramos que este
material precisa ser trazido para a escola sempre na segunda-feira.
As
famílias
que
desejarem,
poderão
acessar
o
site
www.oup.com/elt/oxfordparents, juntamente com seus filhos, onde terão
acesso às canções, personagens e atividades do livro trabalhado.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação

Educação Infantil – Jardim B1

Porto Alegre, 13 de agosto de 2015.

Estimadas Famílias:
A partir do dia 17 de agosto, segunda-feira, os alunos do Jardim B1,da
professora Camila, no final do turno de aula, permanecerão na sua sala,
aguardando seus pais, acompanhados das auxiliares Ana Rita e Andréia até
às 18h30min, horário limite para retirada dos mesmos.
Aproveitamos a oportunidade para comunicá-los que os livros de Língua
Inglesa serão enviados, eventualmente para a casa, nas sextas-feiras, para
acompanhamento do trabalho desenvolvido nestas aulas. Lembramos que este
material precisa ser trazido para a escola sempre na segunda-feira.
As
famílias
que
desejarem,
poderão
acessar
o
site
www.oup.com/elt/oxfordparents, juntamente com seus filhos, onde terão
acesso às canções, personagens e atividades do livro trabalhado.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação

Educação Infantil – Jardim B2

Porto Alegre, 13 de agosto de 2015.

Estimadas Famílias:
A partir do dia 17 de agosto, segunda-feira, os alunos do Jardim B2, da
professora Symone, no final do turno de aula, serão encaminhados para a sala
do Jardim B1, onde permanecerão aguardando seus pais, acompanhados das
auxiliares Ana Rita e Andréia, até às 18h30min, horário limite para retirada dos
mesmos.
Aproveitamos a oportunidade para comunicá-los que os livros de Língua
Inglesa serão enviados, eventualmente para a casa, nas sextas-feiras, para
acompanhamento do trabalho desenvolvido nestas aulas. Lembramos que este
material precisa ser trazido para a escola sempre na segunda-feira.
As
famílias
que
desejarem,
poderão
acessar
o
site
www.oup.com/elt/oxfordparents, juntamente com seus filhos, onde terão
acesso às canções, personagens e atividades do livro trabalhado.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação

