ESCOLA DE ARTE CRIATIVA TOULOUSE-LAUTREC
Comunicado aos pais
Hora de recomeçar - Feliz volta às aulas
Mais um ano letivo se inicia... com ele, novas expectativas, novos
projetos, novos anseios, novos desejos de que tudo ocorra dentro do esperado.
Trata-se de uma verdade, cujos propósitos têm tudo para dar certo, mas para
isso se faz necessária uma boa pitada de dedicação e, acima de tudo, a
parceria família – escola, condição fundamental para o sucesso do processo
ensino aprendizagem de nossos alunos.
Para nossa maior organização, ressaltamos algumas informações sobre
o nosso retorno:
EDUCAÇAO INFANTIL
Primeiras Reuniões com Familiares
Dia 26/01, sexta-feira – Maternal 2, pré1 e pré2
Turma da manhã - 8h.
Turma da tarde - 13h15.
Maternal 0 e 1 – Nos dias 25 e 26/01 haverá uma reunião individual marcada
via telefone, para familiares e professoras dos alunos destes grupos. Aguardem
a ligação nos dias 23/01 e 24/01.

Início das aulas 2018
Maternal 2, Pré 1 e Pré 2 – Dia 29/01, segunda-feira.
Maternal 0 e 1 - Dia 30/01, terça-feira com escalonamento de horários nos
primeiros cinco dias de aula (30/01 a 05/02). Horários agendados diretamente
entre professoras com os familiares no dia da reunião.

Ensino Fundamental I (1º a 5º ano)
Reunião de pais dia 25/01, quinta-feira.
Turma da manhã - 8h.
Turma da tarde - 13h15.
Início das aulas 2018 - Dia 29/01

Ensino Fundamental II (6º a 9º ano)
6º ano - Reunião de Pais dia 25/01, quinta-feira
Horário: 7h.
7º ano – Reunião de Pais dia 25/01, quinta-feira
Horário: 11h
8º anos – Reunião de Pais dia 26/01, sexta-feira
Horário: 11h
9º ano – Reunião de Pais dia 26/01, sexta-feira
Horário – 7h
Ensino Médio
1º e 2º anos - Reunião de Pais, dia 01/02, quinta-feira
Horário 7h
3º ano – Reunião de pais, dia 02/02, sexta-feira
Horário – 7h
Desejamos a todos um ótimo ano de 2018. Esperamos que se sintam
bem na escola que escolheram para seus filhos. Nossa equipe pedagógica e
administrativa está pronta para atendê-los. Contamos com a parceria entre
todos para que este seja mais um ano de crescimento humano, acadêmico e
profissional.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação

