Colégio Sagrado Coração de Jesus
Av. Frei Serafim, 1793 – Telefone: 2106-5177
Teresina – Piauí

COMUNICADO
Em 08.3.2019.
Senhores Pais/responsáveis,
Para que as turmas do 6o ao 8o ano do Ensino Fundamental tenham mais ganho na
aprendizagem, decidiu-se por aulas de apoio para nivelamento de habilidades específicas nas
disciplinas Matemática e Desenho Geométrico. As aulas ocorrerão aos sábados pela manhã, nos dias
em que o estudante não tenha aula regular. Portanto, os senhores serão sempre informados
previamente acerca da data e horário exatos, bem como da turma indicada para cada aula.
Para a aula de apoio, faz-se necessário que o estudante use uniforme completo e disponha do
material específico de cada disciplina.
Nesse sábado (09/3), pois, já haverá aula de apoio para as turmas A, B e C do 7o ANO, das
7h50min às 9h30min.
Agradecemos o valioso apoio dos senhores e ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Coordenação pedagógica
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