
   
 
               
    

São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. 
 

 
CIRCULAR Nº 03/2020  
 
 

 
 

Prezados Senhores Pais, 

 

                           muitas conquistas foram realizadas em 2019 e novos desafios esperam-nos em 2020. 

                           O Instituto de Educação São Gonçalo tem como objetivo oferecer educação diferenciada 

garantindo o melhor ensino, valorizando a relação Família-Escola para proporcionar melhor vivência do dia 

a dia de seus filhos.   

                        Para tanto, convidamos os senhores pais e responsáveis dos alunos da Educação 

Infantil a participarem de uma Reunião em nossa Escola, para conhecerem nosso Corpo Docente e o 

material Dom Bosco, no dia 12 de fevereiro, quarta-feira, às 18 horas. 

                            Nesse encontro, os nossos professores irão, de forma breve, resumir os objetivos do ano 

e algumas recomendações para que tenhamos um ano maravilhoso. 

            Para melhor adequar nosso espaço em relação ao número de participantes, solicitamos 

confirmar  presença, até amanhã, terça-feira. 

 
    Atenciosamente,  
                                                                               
                                                                                                                        Patrícia M. Silveira                                         

                                                                                                      Diretora de Escola 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         
   
      
   

  

   

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NA REUNIÃO 

 

 

Eu, ________________________________________________________________responsável pelo 

aluno(a)  ___________________________________________ do  _________ ano, (    ) SIM  /(    ) NÃO 

confirmo minha presença na Reunião no dia 12 de fevereiro, quarta-feira, às 18 horas, no Instituto de 

Educação São Gonçalo. 

 

            __________________________________ 

           Assinatura do pai ou responsável  

 

   Rua Lopes de Oliveira, 530  -   Barra Funda / SP - CEP 01152-010    -     Tel.  3666-5977 



   
 
               
    

São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. 
CIRCULAR Nº 03/2020 - B  
 
 

 
 

Prezados Senhores Pais, 

                             muitas conquistas foram realizadas em 2019 e novos desafios esperam-nos em 2020. 

                           O Instituto de Educação São Gonçalo tem como objetivo oferecer educação diferenciada 

garantindo o melhor ensino, valorizando a relação Família-Escola para proporcionar melhor vivência do dia 

a dia de seus filhos.   

                         Para tanto, convidamos os senhores Pais e responsáveis dos alunos do Ensino 

Fundamental - séries iniciais, a participarem de uma Reunião em nossa Escola, para conhecerem nosso 

Corpo Docente, nos seguintes dias e horários: 

 

 Dia 12 - quarta-feira - às 18h30: - 1º ano - manhã e tarde; 

                                                                            -  2º ano - manhã e tarde. 

                                                        - às 19h00: - 3º ano - manhã e tarde; 

                                                     - 4º ano - manhã e tarde; 

                                                                            - 5º ano - manhã e tarde. 

 

                            Nesse encontro, os nossos professores irão, de forma breve, resumir os objetivos do ano 

e algumas recomendações para que tenhamos um ano maravilhoso. 

            Para melhor adequar nosso espaço em relação ao número de participantes, solicitamos 

confirmar presença, até amanhã, terça-feira. 

   

    Atenciosamente,  
                                                                               
                                                                                                                        Patrícia M. Silveira                                         

                                                                                                     Diretora de Escola 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         
           
      
     

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NA REUNIÃO 

 

Eu, ________________________________________________________________responsável pelo 

aluno(a)  ___________________________________________ do  _________ ano, (    ) SIM  /(    ) NÃO 

confirmo minha presença na Reunião de apresentação do Professores, no Instituto de Educação São 

Gonçalo. 

       __________________________________ 

           Assinatura do pai ou responsável  

 

   Rua Lopes de Oliveira, 530  -   Barra Funda / SP - CEP 01152-010    -     Tel.  3666-5977 


