
     

 

 

 

 

 

Pedimos especial atenção em acompanhar tudo o que acontece 

com a vida escolar de seu(ua) filho(a) através da agenda. 

Ela é o meio mais eficiente de comunicação entre Pais e Escola. 

Fiquem atentos nas programações e nas informações através 

dos bilhetes para não perder nenhuma data!!! 

Vale relembrar, que  somente nos responsabilizaremos pelos recados e orientações 

recebidas através da agenda, por serem os recados verbais passíveis de 

esquecimento! 
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05/03 – Reunião de Formatura na Escola - Turma Infantil 5 

08/03 – Dia Internacional da Mulher 

10/03 – Aula de Culinária – Degustação de frutas - Turma Infantil 5 

16/03 – Aula de Culinária – Salada de Frutas – Turma Mini Mini 

19/03 – Dia da Fruta preferida – Turma Maternal 

20/03 – Visita a Quitanda – Turma Maternal 

26/03 – Dia do brinquedo preferido  – Turma Mini Mini 

27/03 – Festa dos Aniversariantes na Escola 

 

 

 

 

Desejamos aos aniversariantes do mês  

            de Março, muitas felicidades, saúde, 

paz e alegrias!!! 
   

Guilherme Campesi Périco(1), Helena Spatti de Oliveira(11), Henrique Grossi 

Aranha(14), Eduardo Pastoreli Rosa (15), kamilla Sophie Marques dos 

Santos(15), Beatriz Furlanetto Fróes (17), Isabella Ronchezel Penedo (19), 

Davi Mendes Leandrin (22), Miguel Gomes de Campos Mello (22),  

Pietra Costa de Paiva (23) e Bárbara Peretti Jacob(31). 

       

A comemoração dos aniversariantes deste mês será no dia 27/03, 

pedimos para que os interessados em participar da festa na 

Escola, entrem em contato com a Direção até 20/03.  

 

 

 

A atuação do profissional do fonoaudiólogo na 

Escola é de grande importância no processo 

educacional, além de acompanhar os alunos no 

processo de aprendizagem, é realizado um 

trabalho com os educadores para que sejam 

capazes de detectar possíveis distúrbios e fazer 

os devidos encaminhamentos.  

Daremos início à triagem dos alunos a partir de 10/03 com a visita da 

Fonoaudióloga Fabianne Mendes em nossa Escola. Esse trabalho será feito 

por turmas a partir da turma mini maternal e em breve os Srs. Pais 

receberão a avaliação individual através da agenda escolar.  

Qualquer dúvida, favor contatar a Direção. 

 

 

 

 

 

 


