Um Natal abençoado e um 2018 de
realizações diárias! Sinceros votos
da Equipe Pedacinho do Céu.

Srs. Pais/Responsável
A Direção do Centro de Educação Infantil Pedacinho do
Céu, após mais um ano de realizações, aproveita este momento para
agradecer a todos pela parceria, cooperação, confiança e principalmente
pela amizade que conquistamos e solidificamos no nosso dia-a-dia!
Esperamos um 2018 repleto de projetos para alcançarmos bons resultados
novamente!

Um abraço de toda a equipe!

Retornaremos com
Curso de Férias:
15/01/2018
Início das aulas em 2018:
29/01/2018













02 - Apresentações das bailarinas do Pedacinho do Céu
06 - Reunião de Pais na Escola – Turmas da MANHÃ
07 - Reunião de Pais na Escola – Turmas da TARDE
08 - Festa de Aniversariantes do Mês de Dezembro
12 - Confraternização dos Alunos e visita do PAPAI NOEL
13 - Início das Férias Escolares.
13 - Ensaio geral da formatura no Grevillea – Turma Nível II
13 - Cerimonial de Formatura – Turma Nível II – 20h
14 - Coquetel de Formatura – 19h30
25 - Natal
31 - Réveillon e Dia da Esperança.

Desejamos aos aniversariantes de Dezembro:
Helena Possebon de Oliveira(1), João Vitor Moschetta
Pastorello(1), Felipe Camargo de Campos(6), Ana Vitória de
Sousa Ferruci Verdinelli(11), Arthur Paschoalini Monteiro(12),
Arthur Carfe de Melo(13), Lucas de Abreu Ramazzini
Garcia(16), Miguel da Silva Canales(20), Guilherme Yamato
Massoni(22), Rafael Musashi Massoni(22), Vinicius Guimarães
Alcalde(22), João Paulo Parelli Urbano(23), Lorena Mathias
Yonta(24) e Alice Borgognoni(26), muitas felicidades, saúde,
paz e alegrias!

A comemoração dos aniversariantes do mês de
dezembro será no dia 08/12, pedimos para que os
interessados em participar da festa na Escola entrem em
contato com a Direção até dia 01/12.

Teremos a visita do PAPAI NOEL
na Escola PEDACINHO DO CÉU
no dia 12/12, trazendo alegria para
todos os alunos!

Está chegando o grande dia!
Os alunos da turma Nível II receberão o seu

primeiro diploma no dia 13/12/2017.
Vamos celebrar uma época que ficará para sempre
guardada nos nossos corações, pelas amizades que
fizemos, pelas coisas novas que aprendemos, e que
levaremos para os próximos anos.
Desejamos a todos os formandos muito sucesso no
caminho que trilhar!

Aos professores que contribuíram para
a formação destes pequenos, todo o
nosso carinho e gratidão.

www.pedacinhodoceujau.com.br

