Colégio Recanto do Fazer
Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2019.
“... No âmbito escolar, não deve existir alegria maior do que perceber o amor verdadeiro
que o professor de seu filho sente por seus alunos...”
Queridas famílias,

Rudolf Steiner

No mês de agosto, ao retornar as aulas, as crianças passam por um período de adaptação ao ritmo das atividades.
Iniciamos neste mês, com a Época do Vento, que é marcada por um período de expansão. Nesta época o vento constante nos
permite vivências com o elemento Ar: soltar pipas, brincar com cata-vento, bolinhas de sabão...
Informamos que a 2ª Reunião de Pais da Educação Infantil prevista em nosso calendário escolar para o dia 22/08, foi
transferida para o dia 04/09.
Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Local: Colégio Recanto do Fazer
Data: 04/09/2019 (quarta-feira)
Horário: 18h 30min.
Atenciosamente,
Recanto do Fazer.

Confirmação de Presença na 2ª Reunião de Pais do dia 04/09:

(

) sim

(

) não

Nome do(a) aluno(a): _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Assinatura do responsável

Ass. do Responsável:__________________________________________________
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