CIRCULAR 13/2019 - FEIRA DO LIVRO
Educação Infantil e 1º ano EFAI - Data: 08/03/2019

Queridos pais,
Nossa Feira do Livro se aproxima! No sábado dia 16/03/2019, das 9h às 12h, vocês terão
a oportunidade de ter momentos muito agradáveis com seus filhos em meio ao mundo da leitura.
Neste dia vocês conhecerão um pouquinho de todo trabalho feito ao longo dos meses de
fevereiro e março. Os alunos conheceram diversas histórias, refletiram sobre elas e produziram
lindos trabalhos!
Além disso, as famílias poderão passear por nossa feira do livro, exposta no pátio do
Colégio, onde terão a oportunidade de escolher livros para adquirir e levar para casa. As crianças
conhecerão este espaço montado antes da feira, assim quando estiverem no sábado com as
famílias, poderão mostrar as histórias que mais gostaram.
No pátio da educação Infantil, teremos a exposição dos trabalhos dos nossos alunos do
infantil 1/2 ao infantil 5 e os trabalhos dos 1ºs anos serão expostos no pátio do Colégio
(fundamental) juntamente com os alunos do 2º ao 5º ano.
Neste mesmo dia, haverá uma apresentação surpresa e bem divertida dos nossos
professores especialistas, em dois horários: 9h30 e 10h30. Não percam!
Acreditamos que será um dia muito agradável e de grande apreciação das famílias.
Para que possamos organizar os stands da melhor forma possível, dividimos as crianças
em equipes. Desta forma, evitaremos momentos de lotação nos espaços.
Pedimos que observe atentamente o horário do seu (sua) filho (a) que foi especificado na
circular encaminhada via agenda.

Aguardamos todos vocês!
Equipe Pedagógica.

Colégio SER – Avenida Vida Nova, 166 – Tel: 4788-8777 - Taboão da Serra.www.colegioser.com

CIRCULAR 13/2019 - FEIRA DO LIVRO
Educação Infantil e 1º ano EFAI - Data: 08/03/2019

“Crie sinergia e leia com alegria”
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