Estimadas famílias,
❑ Realizaremos uma reunião com os responsáveis que demonstraram interesse em saber mais
sobre a Equipe Farol de Pais, conforme item na pesquisa de avaliação escolar.
* Esta reunião será realizada dia 13 de maio, das 19h30 às 21h. Neste momento,
somente os pais dos 4ºs aos 9ºs anos, poderão se candidatar aos papeis de Liderança.
Porém, todos que quiserem saber mais, poderão entrar na reunião.
* Para participar da reunião, deve fazer sua inscrição. Deixe seu nome, fone de contato e
série do aluno para que possamos nos comunicar, se necessário.
Link de inscrição (para participar da reunião): https://forms.gle/JvNV9VyGmrVDyLP57

Link da Reunião: meet.google.com/krs-wcrq-gjp
❑ Pedimos aos que ainda não participaram, respondam a avaliação escolar para que possamos
melhorar a prestação de serviços que oferecemos nos diferentes setores de atendimento
escolar.
* Infantil e 1º ano: https://forms.gle/VcVV5YHUNCQZB2cU9
* 2º ao 5º ano: https://forms.gle/3Ny9MvNBpKF75Rvb8
* 6º ao 8º ano: https://forms.gle/wq5gDGjZCShVYRNi8
* 9º ano ao Ens. Médio: https://forms.gle/jbRg3xwE6UTNmsqo9

❑ Estamos realizando a Campanha Coração Solidário, com o objetivo de arrecadar alimentos não
perecíveis e também agasalhos em boas condições de uso.
A entrega poderá ser feita no Prédio 1 ou 2, até 17/05.
Sugerimos aos que puderem participar:
* Enviar para a escola 1 quilo ou mais de alimento não perecível.
* Um agasalho.
➢ O adulto ou aluno poderá preparar um desenho com uma mensagem de carinho direcionada para
quem vai receber a doação.

➢ Considerando os cuidados necessários de prevenção à COVID 19, saúde e bem estar de quem irá
receber o agasalho, pedimos que o responsável faça a doação com a seguinte organização:
1- Separe a peça que deseja doar.
2- Lave a peça e deixe-a secar ao sol. Lave bem as mãos ao manuseá-la.
3- Guarde-a dentro de um saquinho, preferencialmente transparente e também higienizado.
4- Por fora, coloque uma etiqueta com o nome da peça e o número.
Ex: * Calça Adulto, Tam. 42, Blusa Infantil, Tam. 8, Camiseta manga longa, Tam 12.
➢ Caso queira doar mais, deve colocar cada peça em uma embalagem.
➢ As famílias que desejarem, poderão solicitar à escola saquinhos para que possam colocar a
mensagem totalmente lacrada e também a peça de roupa. Após colocarem a mensagem no
saquinho, o mesmo deve ser colocado dentro do outro em que guardou a peça.
➢ Por último, você entregará na escola a sua doação.
➢ Não é necessário embalar o alimento, somente tomar os devidos cuidados ao manusear o produto.
➢ Se deseja doar, mas não tem tempo para fazer a higienização adequada, doe, e um dos nossos
colaboradores ajudarão nesta tarefa.
Agradecemos a atenção e colaboração,
A direção

