Niterói, 24 de novembro de 2017.
Circular F034/17 - Ensino Fundamental
Assunto: Programação do Projeto “O mundo em Prisma”
Srs. Pais e/ou Responsável.
É com grande alegria que convidamos a todos para a finalização de mais um Projeto
Pedagógico, onde poderemos compartilhar o desenvolvimento e as descobertas de
nossos alunos pelas diferentes áreas do conhecimento através de uma “viagem” pelo
“Mundo em Prisma”!
Nossa culminância será no dia 02/12/2017 (sábado) das 14h às 17h „com
apresentação dos temas e exposição dos trabalhos realizados ao longo do 2º
semestre. Para melhor organização do espaço e recepção das
famílias, dividimos a Feira de Arte e Cultura conforme os horários
abaixo. Assim, ____________________________ deverá chegar
no horário das:
(

) 14h às 14h50

(

) 15h às 15h50

(

) 16h às 16h50

Pedimos atenção e respeito aos horários estabelecidos para que todos possam
contemplar os trabalhos expostos com tranquilidade.
Prisma Montessori – “Trabalhando juntos e em harmonia”

Niterói, 24 de novembro de 2017.
Circular I030/17 – Educação Infantil
Assunto: Programação do Projeto “O mundo em Prisma”
Srs. Pais e/ou Responsável.
É com grande alegria que convidamos a todos para a finalização de mais um Projeto
Pedagógico, onde poderemos compartilhar o desenvolvimento e as descobertas de
nossos alunos pelas diferentes áreas do conhecimento através de uma “viagem” pelo
“Mundo em Prisma”!
Nossa culminância será no dia 02/12/2017 (sábado) das 09h às 12h com
apresentação dos temas e exposição dos trabalhos realizados ao longo do 2º
semestre. Para melhor organização do espaço e recepção das famílias, dividimos a
Feira de Arte e Cultura conforme os horários abaixo.
Assim, ____________________________ deverá chegar no
horário das:
(

) 09h às 09h40

(

) 10h às 10h40

(

) 11h às 11h40

Pedimos atenção e respeito aos horários estabelecidos para que todos possam
contemplar os trabalhos expostos com tranquilidade.
Prisma Montessori – “Trabalhando juntos e em harmonia”

