
 
 

CIRCULAR 29/2020 

DE: Coordenação Pedagógica 
PARA: Responsáveis pelos alunos da Educação Infantil 

ASSUNTO: Informações sobre as atividades espeicias de Outubro 
 

Nova Friburgo, 19/10/2020 

Prezadas Famílias 
 

Começamos mais um semana com o coração cheio de alegria por estarmos juntos e muitas novidades para 
compartilhar: 

 

 

  PARQUE AQUÁTICO  

 

Em consonância com o Art. 19 do Decreto Municipal 740 (de 30 de setembro de 2020), o Parque Aquático do 
Miosótis reiniciará suas atividades de natação para crianças e adultos de até 59 anos de idade. 

          Para tanto, convidamos cada um de vocês a contatarem nosso pessoal de atendimento (pelo telefone 2519.6603 ou 

presencialmente) para a marcação das aulas e organização dos horários. Venham nadar com a gente!! 
 
 

 24/10, sábado, das 9h30min às 13h  

 

       Drive-thru da Saudade!!!! 

       Como já divulgamos, receberemos as famílias, em seus carros, com fantasias, bolas, alegorias e muitos enfeites, 
preferencialmente na cor AZUL, comemorando os 30 anos de nossa escola. Neste dia, também receberemos as 

doações dos alimentos e comemoraremos a data com muitas surpresas... 
       O Drive-thru acontecerá das 9h30min às 13h, mas, para a melhor organização dos senhores, divulgamos os horários 

em que cada grupo de profissionais estará presente: 
               

Cronograma do Drive Thru 🚗🚙🚖🚘 

9h30min  👉Infantil 5 e 1o ano 

10h  👉 Infantil 4 e 2o ano 

10h40min 👉Infantil 3 e 3o ano 

11h30min 👉Infantil 2 e 4o ano 

12h 👉Berçário, Infantil 1 e 5o ano 
 

 

 29/10, quinta-feira, LIVE  

 

No próximo dia 29/10, teremos uma live especial do SPE para as famílias do Educandário Miosótis, às 19h, no 
youtube. A pauta deste encontro é "Cidadania Digital". 

Precisamos conversar com os nossos alunos sobre este assunto e esta será mais uma oportunidade para o 

esclarecimentos de dúvidas! Agende aí!💻✍🏽 

 

 
          Colocamo-nos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e, desde já, agradecemos pela participação de todos, 

certos de que viveremos momentos de muita emoção! 

 

Professora Luciana Estevão 

Coordenação Pedagógica 
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