
 

Congonhas, 15 de fevereiro de 2018. 

 

Jesus, que é fiel, vos ajudará sempre, durante o caminho.Jesus, que é fiel, vos ajudará sempre, durante o caminho.Jesus, que é fiel, vos ajudará sempre, durante o caminho.Jesus, que é fiel, vos ajudará sempre, durante o caminho.    

(Monsenhor Domingos E. Pinheiro)(Monsenhor Domingos E. Pinheiro)(Monsenhor Domingos E. Pinheiro)(Monsenhor Domingos E. Pinheiro)    

Prezados Pais. 

Para o bom andamento das atividade escolares aqui estão algumas informações importantes: 

Horários:      Entrada: 13h.    Saída: 17h20min. 

Pedimos a gentileza de respeitarem os horários que garantirão a segurança e a tranquilidade 

tanto na entrada quanto na saída dos alunos. 

Nas quintas-feiras temos o Dia do Brinquedo, as crianças podem trazer um brinquedo de casa  

para brincar na recreação. 

Começaremos a utilizar o Livro didático a partir do dia 19 de fevereiro.  

Os alunos estão levando hoje a Agenda Escolar, pedimos que preencham e mantenham 

atualizados os dados de seu (sua) filho(a). Este é um importante veículo de comunicação entre 

a família e a escola, portanto saídas antecipadas, outras informações para o contato da família, 

bem como pessoas autorizadas a buscar a criança, medicamento que precise ser ministrado 

durante o período de aula, precisarão sempre ter o registro na agenda. 

Para a segurança de nossos alunos, não será permitido o uso do parquinho e da quadra nos 

respectivos horários de entrada e saída. 

 

Devemos valorizar a Educação Infantil!! É nela que a criança adquire os bons hábitos Devemos valorizar a Educação Infantil!! É nela que a criança adquire os bons hábitos Devemos valorizar a Educação Infantil!! É nela que a criança adquire os bons hábitos Devemos valorizar a Educação Infantil!! É nela que a criança adquire os bons hábitos 
escolares que irão escolares que irão escolares que irão escolares que irão perdurar por toda a vida.perdurar por toda a vida.perdurar por toda a vida.perdurar por toda a vida.    

    Estamos a disposição e agradecemos a confiança e comprometimento de todos. Que a 

proteção de Deus sempre nos acompanhe. 

 

Atenciosamente, 

Andréa C. M. Monteiro                                                             Irmã Maria Ribamar Mendonça 

Coordenadora Pedagógica                                                                   Diretora 
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