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EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 13/02/19

Senhores Pais e/ou responsáveis,

Em 13/02/19
Senhores Pais e/ou responsáveis,

Reiniciou, no dia 04/02(segunda-feira), o “DRIVE-THRU”
(embarque e desembarque) para os alunos veteranos. Aqueles que, por
alguma razão (criança ou responsável), não possuem mais o cartão
magnético de apresentação obrigatória na chegada e na saída, devem
dirigir-se à secretaria do Colégio e solicitar outro, o mais rápido
possível.
As crianças novatas já receberam os cartões (o delas e o do
responsável). Poderão, portanto, utilizar o DRIVE normalmente. Faltam,
pois, receber o cartão magnético, somente os pais que ainda não
entregaram a foto 3x4, indispensável para a confecção desse cartão.

Reiniciou, no dia 04/02(segunda-feira), o “DRIVE-THRU”
(embarque e desembarque) para os alunos veteranos. Aqueles que, por
alguma razão (criança ou responsável), não possuem mais o cartão
magnético de apresentação obrigatória na chegada e na saída, devem
dirigir-se à secretaria do Colégio e solicitar outro, o mais rápido
possível.
As crianças novatas já receberam os cartões (o delas e o do
responsável). Poderão, portanto, utilizar o DRIVE normalmente. Faltam,
pois, receber o cartão magnético, somente os pais que ainda não
entregaram a foto 3x4, indispensável para a confecção desse cartão.

Portanto entreguem-na à professora de sua criança para que possamos
agilizar essa confecção. Havendo necessidade de mais um cartão para o
responsável, poderá ser feita a solicitação na secretaria do Colégio.
Leiam mais uma vez as orientações contidas no “Informativo –
Reunião de Pais/2019” (pais das crianças dos Níveis: Infantário,

Portanto entreguem-na à professora de sua criança para que possamos
agilizar essa confecção. Havendo necessidade de mais um cartão para o
responsável, poderá ser feita a solicitação na secretaria do Colégio.
Leiam mais uma vez as orientações contidas no “Informativo –
Reunião de Pais/2019” (pais das crianças dos Níveis: Infantário,

Maternalzinho, NÍVEL I e II) sobre a utilização correta do sistema
“DRIVE-THRU”. Os pais das crianças do Nível III receberão esse

Maternalzinho, NÍVEL I e II) sobre a utilização correta do sistema
“DRIVE-THRU”. Os pais das crianças do Nível III receberão esse

INFORMATIVO na ocasião da reunião de pais que ocorrerá no dia 16
de fevereiro(sábado). Aguardem convite para a reunião. Colaborem,

INFORMATIVO na ocasião da reunião de pais que ocorrerá no dia 16
de fevereiro(sábado). Aguardem convite para a reunião. Colaborem,

assim, para a segurança de seu(sua) filho(a) e para a excelência do
funcionamento desse serviço que o Colégio disponibiliza aos senhores.

assim, para a segurança de seu(sua) filho(a) e para a excelência do
funcionamento desse serviço que o Colégio disponibiliza aos senhores.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica.

Coordenação Pedagógica.

