Comunicado 194/2018
Assunto: Novidades para 2019.
Turma: 5º para o 6º ano do E.F.
Guarulhos, 09 de outubro de 2018.
Srs. Pais,
Algumas mudanças ocorrerão na passagem de 2018 para 2019, como a
transição do Fundamental I para um novo Ciclo que denominamos de
Fundamental II. Com isso, o tempo de permanência na escola e o período
serão diferentes, isto é, de 5 aulas por dia até o 5º ano, passará a ter 6 aulas
por dia de 50 minutos cada uma. Já o período de estudo será das 7h10 às
12h50.
As disciplinas serão Criatividade e Inovação; Língua Portuguesa;
Matemática; Ciências; Educação Física; Inglês; Arte; História; Geografia e
Matemática Aplicada. Sendo que para cada uma das disciplinas haverá um
professor ou professora especialista.
Para deixarmos marcado este momento, organizamos uma noitada com
muita diversão e emoção, conforme o programa a seguir:
Data: 28/11 (quarta-feira).
Local: Neo Geo - Shopping Internacional.
Período da diversão: das 18h30 às 21h15.
Chegada: Os alunos devem chegar ao local com 10 minutos de antecedência.
A Profª Simone estará aguardando.
Saída: Os pais deverão aguardar seus filhos no local que os deixaram a partir
das 21h15.
Valor: R$ 75,00 (incluindo monitoria, 1 hora de pista no boliche, 2 horas de
parque e lanche com x-burguer, batata frita pequena, refrigerante e 1
chocolate).
Caso concordem que seu/sua filho/a participe da atividade, preencham a
autorização abaixo, e entreguem juntamente com o pagamento, na secretaria
até o dia 22 de novembro (quinta-feira), às 14 horas, pois faremos o acerto
com o parque, neste dia à tarde. Após esse horário não será possível a
adesão.

Um grande abraço,
Equipe do CNR.
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Meu/minha filho/a ______________________________________ a participar da Noitada

no Neo Geo com a Equipe do Colégio Novo Rumo. Envio a autorização juntamente com o
valor de R$ 75,00 referente à Noitada.
Guarulhos, ______ de _____________ de 2018.
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Guarulhos, ______ de _____________ de 2018.
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