
 

CONVITE  &  LEMBRETE 

Rio, 09 de março de 2018. 

Prezada Família e Estudante 

Lembramos que, conforme o nosso calendário 
escolar, no dia 13/03/2018 (terça-feira), 
teremos nosso primeiro encontro – 1ª Reunião 
de Pais da Educação Infantil  para tratarmos 
das apresentações formais da Equipe 
Pedagógica, projetos , regras de convivência 
pedagógicas e administrativas enfim, um 
momento de trocas entre Escola e Família e 
sua presença é fundamental. 

Local: Auditório do CVG 

         aos horários! 

                                                                                             

(I2) Infantil de 02 anos - ____h  

(I3) Infantil de 03 anos - ____h 

(I4) Infantil de 04 anos - ____h 

(I5) Infantil de 05 anos - ____h 

 

 

                                                                                

Atenciosamente, Equipe Pedagógica CVG 

 

 

CONVITE  &  LEMBRETE 

Rio, 09 de março de 2018. 

Prezada Família e Estudante 

Lembramos que, conforme o nosso calendário 
escolar, no dia 14/03/2018 (quarta-feira), 
teremos nosso primeiro encontro – 1ª Reunião 
de Pais do Ensino Fundamental I (1º ao 5º 
ano)  para tratarmos das apresentações 
formais da Equipe Pedagógica, projetos , 
regras de convivência pedagógicas e 
administrativas enfim, um momento de trocas 
entre Escola e Família e sua presença é 
fundamental. 

Local: Auditório do CVG 

         aos horários! 

                                                                                              

(501) 5º ano Ensino Fundamental - ____h 

(401) 4º ano Ensino Fundamental - ____h   

(301) 3º ano Ensino Fundamental - ____h 

(201) 2º ano Ensino Fundamental - ____h 

(101) 1º ano Ensino Fundamental - ____h 

 

 

                                                                                

Atenciosamente, Equipe Pedagógica CVG 
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ano)  para tratarmos das apresentações 
formais da Equipe Pedagógica, projetos , 
regras de convivência pedagógicas e 
administrativas enfim, um momento de trocas 
entre Escola e Família e sua presença é 
fundamental. 

Local: Auditório do CVG 

         aos horários! 

                                                                                              

 

 

                                                                                

 

 

 

Atenciosamente, Equipe Pedagógica CVG 

 


