
 COLÉGIO VARGEM GRANDE  

Rio, 12 de Fevereiro de 2015 
Comunicado N° 007  

Prezados Alunos e Responsáveis  

Estamos terminando nossa primeira semana de aula, 
mas nossa história em 2015, está só começando... 

Após, o Carnaval retornaremos às nossas 
atividade (dia 23/02 – segunda-feira), com o uso dos 
livros, testes semanais, as primeiras reuniões de pais e 
escola, abertura do Projeto Anual que, também, 
comemora os 450 anos do Rio de Janeiro...Enfim, 
voltaremos à rotina escolar. 

Contudo, se a saudade apertar, acesse o nosso 
site www.colegiovargemgrande.com.br ou acesse o 
Facebook e lá, deixe recados, curta e reviva esses 
primeiros dias.     
Agradecemo-lhes pela preferência, 

Equipe CVG 
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