
São Paulo, 24 de janeiro de 2023

Às famílias da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I,

Desejamos boas-vindas às crianças e às famílias que estarão

conosco neste ano, desejando desde já que tenhamos um excelente ano

letivo.

Nosso 1º dia de aula será na próxima 3ª feira, dia 31 de janeiro, e

para que vocês possam começar a estruturar a rotina deste ano, reunimos

aqui um primeiro conjunto de informações importantes para a organização

do nosso cotidiano.

Assuntos:

Professores e professoras de cada grupo e/ou disciplina

Comunicação entre as famílias e a escola

Horários de aula e importância da pontualidade

Primeiro dia de aula e adaptação gradual para crianças de GI

Material escolar

Saúde e bem-estar

Uniforme, vestimenta e pertences pessoais

Alimentação

Transporte escolar

Trabalhos em campo e Acampamento

Comemoração de Aniversários

1. Professores e professoras de cada grupo e/ou disciplina

Grupo Manhã Tarde

Grupo Interidades
Marilia Villas
Nélia Dias

Eliana Ponciano
Patrícia Escaleira

1º ano Eliana Ponciano Camilla Guimarães



Mikaela Sepulvida Daniela Tiemy Watanabe

2º ano
Luciana Justi
Heloisa Cesar

Juliana Garrido
Érica Teixeira

3º ano
Maria Lucia de Souza

Filomena Meireles
Daniela Amorim

Julia Kayano

4º ano
Rosangela Garofalo

Érica Teixeira
Lara Nogueira Caldas

Daniela Lacerda
(contratação em processo de

finalização)

5º ano
Valéria Rodrigo

Ana Gabriela Faversani
Bruna Giuliano
Anaís Escalona

Artes Tomás Decina e Mateus Horta

Biblioteca
Manhã: Anita Correa e Ana Gabriela Faversani

Tarde: Anita Correa e Daniela Lacerda

Capoeira Suelena F. da Silva (Dofona) e Alcides Santos de Jesus (Bui)

Educação Física Gilson Pedroso e Francisco Marotto Avelaneda

Inglês Bianca Figueiredo e Maria Fernanda Alvarenga

Música 1º ano Flora Poppovic

Música 2º a 5º ano Rosana Araujo e Flora Poppovic

2. Comunicação entre as famílias e a escola

Para facilitar nossa comunicação, destacamos a seguir os setores

responsáveis por diferentes assuntos.

Assunto Setor

● Matrícula
● Documentos
● Atualização de

cadastro
● Justificativas de

atrasos e faltas
● Autorização de saída

Secretaria
secretaria@colegioequipe.g12.br

● Informações
● Comunicação com a

escola / Recados e
recomendações

Recepção
(11) 36626500

Whatsapp: (11) 99729-9008 – contato via mensagens (o
número não aceita ligações)

recepcao@colegioequipe.g12.br

mailto:secretaria@colegioequipe.g12.br
mailto:recepcao@colegioequipe.g12.br


● Questões financeiras
Tesouraria

tesouraria@colegioequipe.g12.br

● Acompanhamento da
vida escolar dos(as)
alunos(as)

● Questões
pedagógicas e
educacionais

Orientação Educacional e Pedagógica
Grupo Interidades e 1º ano – Joana Elkis

2º e 3º ano – Luciana Gamero
4º e 5º ano – Flávio Cidade

Orientador de práticas inclusivas de EI a EM –
Leonardo Golodne

Coordenação Geral de EI e EF I – Adriana Mangabeira
Assistente de Orientação de EI e EF I – Sheila Valezi

Assistente de Coordenação e Direção –
Rita de Oliveira

Durante o trabalho remoto/híbrido realizado nos últimos três
anos, a Orientação muitas vezes atendeu familiares através

de e-mail. A partir de 2023, a forma de conversa voltará a ser
por telefone e, mediante agendamento, presencialmente.

● Agendamento de
entrevistas com a
Orientação

Sheila Valezi
sheila@colegioequipe.g12.br

O Calendário escolar de 2023 já está no site da escola e nele é

possível consultar as datas das reuniões e dos eventos coletivos

agendados para este ano letivo. Realizaremos três reuniões com as

famílias de cada grupo durante o ano, planejadas para partilhar

informações sobre a aprendizagem e a vida escolar das crianças, e alguns

eventos, encontros nos quais compartilharemos algumas das produções

escolares realizadas.

Entrevistas individuais podem ser solicitadas tanto pelas famílias

quanto pela escola, por e-mail. Serão realizadas pela Orientação

Pedagógica e Educacional nas questões relativas ao ensino e

aprendizagem e pela Direção nas questões gerais e institucionais.

Os recados e recomendações das famílias à escola (medicação,

restrições alimentares, autorizações de saída etc.) podem ser

comunicados pela agenda ou diretamente à Secretaria. Questões

cotidianas podem ser conversadas diretamente com os(as)

professores(as) por meio da agenda escolar, mas pedimos que eventuais

mailto:tesouraria@colegioequipe.g12.br
mailto:sheila@colegioequipe.g12.br
https://colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2022/12/Calendario-Equipe-2023.pdf


preocupações sejam conversadas com a Orientação, por telefone ou pelo

agendamento de uma entrevista.

Nos últimos anos, havíamos criado um e-mail para cada grupo para

que a comunicação fosse facilitada. Neste momento estamos optando por

retomar as conversas pela agenda, na escola, por telefone ou reunião

presencial.

É fundamental que possamos nos comunicar com familiares

facilmente. Nesse sentido, solicitamos que sejam mantidos atualizados, na

Secretaria, os endereços de e-mail e telefones para contato.

As circulares e outros materiais escritos da escola são enviados por

e-mail (Boletim Eletrônico), ficando uma cópia disponível no site. Pedimos

que nos avisem caso tenham algum problema com o recebimento.

Autorização de saída da escola no cotidiano

É preciso formalizar e atualizar ano a ano, junto à Secretaria da

escola, a forma como seu filho ou sua filha vai embora: com um(a)

responsável legal, de transporte escolar, de carona ou sozinho(a).

Qualquer alteração neste acordo, no decorrer do ano, deve ser

prontamente comunicada. Neste início de ano, solicitamos que acessem a

ficha própria no link abaixo e encaminhem para

secretaria@colegioequipe.g12.br.

Autorização de saída

3. Horários de aula e importância da pontualidade

Contamos, em todos os momentos de trabalho, com a presença de

cada uma das crianças, de forma que consideramos a pontualidade uma

condição essencial na frequência às aulas. Solicitamos que atrasos e faltas

sejam justificados no próprio dia, junto à secretaria e, quando previstos,

sejam comunicados antecipadamente.

mailto:secretaria@colegioequipe.g12.br
https://drive.google.com/file/d/1B4E4_TV92nB_b1bUQMoUsOM2ghhT-OC_/view?usp=share_link


As crianças só poderão sair da escola acompanhadas por

responsáveis diretos ou pessoas por eles autorizadas. Saídas antecipadas

e autorizações para a saída com colegas devem também ser comunicadas

diretamente à Secretaria ou pela agenda.

Neste ano, retomaremos os horários de aula que praticávamos no

início de 2020:

Período da manhã

Ciclo Horário de aula Plantão de
entrada Plantão de saída

GI e 1º ano 7h45 às 12h

7h15 às 7h45

12h às 12h30

2º a 5º ano

2ª feira
7h45 às 17h55
3ª a 6ª feira
7h45 às 12h25

2ª feira
17h55 às 18h15
3ª a 6ª feira

12h25 às 12h45

Período da Tarde

Ciclo Horário de aula Plantão de
entrada Plantão de saída

GI e 1º ano 13h15 às 17h30 12h45 às 13h15
2ª, 3ª, 5ª e 6ª f.
12h45 às 13h15

4ª feira
7h45 às 7h55

17h30 às 18h15

2º a 5º ano

2ª, 3ª, 5ª e 6ª f.
13h15 às 17h55

4ª feira
7h55 às 17h55

17h55 às 18h15

Recomendações para o horário de entrada

● Solicitamos que quem chega de carro utilize a parada na faixa

amarela em frente à escola apenas para o embarque e

desembarque das crianças.

Se for necessário entrar com uma criança ou para resolver alguma

questão dentro da escola, pedimos que estacionem o carro nas

proximidades para permitir o intenso fluxo de entrada na escola.

Recomendamos a zona azul da Alameda Barros. Os estacionamentos

mais próximos ficam na Rua Alameda Barros, entre a Droga Raia



(562) e o número 522, e há outros dois um pouco mais distantes,

na Rua Albuquerque Lins, nos números 844 e 635.

● Quem leva à escola crianças do Grupo Interidades pode

acompanhá-las até o parque ou a sala, se necessário, e neste caso,

pedimos que use máscara ao entrar na escola para que possamos

diminuir os contatos das crianças com outros públicos.

No início do ano letivo, haverá uma maior tolerância quanto aos

atrasos e à permanência de familiares ou responsáveis na escola.

Após o primeiro dia de aula ou período de adaptação, nossa

expectativa é de que as crianças a partir dos 4 anos possam aderir

ao hábito de entrar na escola com funcionários(as) e professoras

responsáveis pelo acompanhamento da entrada. Eles(as) estão

orientados(as) a receber as crianças no portão e encaminhá-las para

onde está seu grupo, onde esperarão pelo início das aulas. As

crianças menores podem ser acompanhadas, conforme a

necessidade de cada uma e/ou o que for combinado com a

Orientação.

● A partir do 2º dia de aula, as crianças de 1º a 5º ano do Ensino

Fundamental devem entrar na escola desacompanhadas.

Recomendações para o horário de saída

● As crianças de Educação Infantil e Ensino Fundamental I aguardam

os(as) responsáveis no plantão, acompanhadas por professores e

inspetores.

● As peruas escolares entram na escola por volta das 13h e das 17h15

para que as crianças que as utilizam embarquem de maneira mais

segura. Essas crianças são orientadas a ir, juntas, diretamente para

as peruas.

● Para as crianças que saem da escola com familiares e responsáveis,

nossos(as) funcionários(as) ficam no portão, próximos(as) à

calçada, e anunciam o nome e a turma das crianças para que



outros(as) funcionário(as) ou professores(as) as encaminhem para a

saída.

● Após as 18h15, teremos na escola apenas os funcionários(as) de

apoio. Solicitamos, portanto, que venham buscar seus filhos e suas

filhas até esse horário.

Observações

● Passado o período de adaptações, solicitamos a familiares e

responsáveis que não permaneçam no espaço do plantão nos

horários de entrada e saída, para que possamos manter a

organização necessária para cuidar das crianças nesses momentos.

● Familiares e responsáveis que necessitarem podem se dirigir à

Secretaria ou à Tesouraria com seus filhos ou suas filhas ou

deixá-los(as) conosco no plantão.

● Para quem veio apenas buscar, solicitamos que chamem as crianças

assim que chegarem à escola e evitem que elas retornem ao

plantão, nos ajudando assim a garantir um momento o mais

tranquilo e seguro possível para quem ainda aguarda a chegada de

um(a) responsável.

4. Primeiro dia de aula e adaptação gradual para crianças de GI

Na 3ª feira, dia 31 de janeiro, nosso primeiro dia de aula, estaremos

aguardando todas as crianças que já estudavam conosco do GI ao 5º ano,

e também as crianças que estão ingressando na escola neste ano nos

grupos de 1º a 5º ano, salvo algum combinado específico com a

orientação.

As crianças que estão ingressando no Grupo Interidades (3 a 5

anos) deverão iniciar a adaptação gradualmente ao longo da primeira

semana de aula, conforme combinado com a orientação em uma



entrevista inicial, que está sendo agendada e realizada neste final de

janeiro.

5. Material escolar

Segue uma descrição do material que será necessário.

● Itens que devem ser adquiridos pelos(as) responsáveis:

o Material individual que toda criança deve trazer diariamente ou

deixar na escola (listagem no site da escola, para cada grupo).

o Livros adotados para o ano letivo (listagem no site da escola,

para cada grupo).

● Itens que a escola se compromete a fornecer, e que serão cobrados

na taxa de material:

o Agenda.

o Materiais de Artes de uso individual e coletivo.

o Folhas de lição e apostilas de trabalho de campo.

● Utilização de material da biblioteca da escola:

o Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, conforme o

projeto de leitura da classe, as crianças retiram livros de

literatura da biblioteca para levar para casa. Solicitamos que os

livros sejam devolvidos ou renovados no prazo de uma semana.

Em caso de extravio, devem ser repostos e, se esgotados, a

escola poderá sugerir novos títulos.

6. Saúde e bem-estar

Vacinação contra COVID-19

A recomendação dos órgãos de saúde é que o esquema vacinal

apropriado para cada grupo etário que frequenta o ambiente escolar deve

estar atualizado.



No contexto epidemiológico e em consonância com as diretrizes

atuais, a imunização completa do maior número possível de pessoas da

comunidade escolar, incluindo familiares, é uma premissa para a

prevenção de casos graves.

Vacinação contra INFLUENZA

Recomenda-se também a vacinação contra Influenza a partir dos

seis meses de idade. Da mesma forma, um alto índice de vacinação

protege nossa comunidade da circulação dos vírus.

Uso de máscara

Dado o atual contexto sanitário relativo à disseminação de

COVID-19, daremos início ao ano letivo recomendando o uso de máscara,

mas mantendo o seu caráter facultativo.

Todas as crianças devem manter em sua mochila, diariamente, duas

máscaras, de preferência PFF2 ou KN95 e alternativamente, cirúrgica,

além de um saco plástico reserva para serem acondicionadas as máscaras

usadas (é importante identificar os sacos para máscaras limpas e para

máscaras usadas). O uso de máscaras de tecido não é permitido.

O uso de máscara deverá ser obrigatório nas seguintes situações:

● Se a criança estiver com sintomas gripais, mas o diagnóstico de

COVID-19 ou de Influenza tiver sido descartado pelo médico de

confiança da família.

● Se algum familiar ou pessoa com quem a criança tenha tido

contato esteja com sintomas ou tenha recebido diagnóstico de

COVID-19 ou Influenza, esteja sendo possível manter isolamento

intradomiciliar e a criança esteja sem sintomas.

● Quando tivermos, em um mesmo grupo, dois ou mais casos

confirmados de COVID-19 ou Influenza, de forma a interromper

o ciclo de contágio.

● Até o 10º dia quando a criança foi diagnosticada com COVID-19

e retornou depois de 7 dias. Após esse período, o isolamento



pode ser interrompido sem a necessidade de novo teste caso a

criança esteja há 24 horas sem febre, sem uso de medicamentos

antitérmicos e com remissão de sintomas respiratórios (exceto

os considerados residuais pelo médico de confiança da família).

Observação: se a criança permanecer sintomática até o 7º dia, o

isolamento deve ser mantido até o 10º dia, quando então ela

poderá retornar à escola sem que o uso de máscara seja

obrigatório.

Sempre que o uso de máscara for obrigatório, conversaremos e

pedimos que conversem também com as crianças para que, nos

momentos de alimentação, mantenham distanciamento e silêncio.

Em caso de febre, doenças ou infecções contagiosas, as crianças não

devem frequentar a escola, resguardando-se e preservando a saúde de

todos e todas. Ao detectarmos algum desses sintomas ou doenças, os(as)

responsáveis serão chamados(as) para vir buscar a criança

imediatamente, para que não haja risco de contágio.

Em caso de quedas, escoriações ou indisposições, o procedimento

adotado é informar aos(às) responsáveis pela agenda ou, se necessário,

entrar em contato com a família, que poderá ser apenas avisada do

incidente para orientar alguma providência imediata ou ser solicitada a vir

buscar o(a) aluno(a). Caso isso não seja possível ou nenhum dos adultos

indicados seja encontrado, a escola tomará as providências necessárias,

segundo as orientações da Ficha de Saúde preenchida no ato da

matrícula. No caso de encaminhamento médico, as despesas precisarão

ser assumidas pelos(as) responsáveis.

Não podemos fornecer medicamentos para as crianças na escola.

Quando necessária a administração de remédios ou a observação de

cuidados relativos a outras recomendações médicas, as instruções devem

ser comunicadas por escrito na agenda, para que possamos segui-las com

segurança, e os medicamentos devem necessariamente ser enviados de

casa.



7. Uniforme, vestimenta e pertences pessoais

O ideal é que as crianças usem sempre roupas confortáveis, de

preferência shorts ou calça de malha ou moletom, que lhes permitam

brincar à vontade, sem receio de sujar ou manchar. Tênis ou sandálias

fechadas são importantes para evitarmos acidentes. O uso de protetor

solar é recomendado em dias de sol. Crianças de GI e 1º ano devem

sempre ter uma muda de roupa na mochila.

Não temos uniforme, mas pedimos que todas as crianças tenham

uma camiseta cinza da escola, que pode ser adquirida na Secretaria, para

uso em saídas ou ocasiões especiais.

Colocar o nome da criança em seus pertences ajuda a evitar o

extravio. Solicitamos que as crianças não tragam nada de grande valor

pessoal ou econômico e que vocês tenham o cuidado de nos devolverem

qualquer objeto alheio que surja em casa.

Pedimos ainda que as crianças não tragam aparelhos celulares,

sonoros ou jogos eletrônicos para a escola.

Vestuário adequado para as aulas de Capoeira e Educação

Física

Seguem as especificações para algumas aulas com professores(as)

especialistas e, abaixo, os dias dessas aulas, sendo que algumas se

alternam quinzenalmente – nesse caso, as crianças terão acesso ao

cronograma do semestre.

● Capoeira: calça comprida branca ou clara de malha ou moletom

(ou calça própria de Capoeira); camiseta branca, clara ou a da

escola própria para essa aula, que pode ser adquirida na

Secretaria; tênis e meia; cabelos presos.

● Educação Física: roupas de malha ou moletom; tênis e meia;

cabelos presos.



Dias de aula de Capoeira

2ª feira 4ª feira 6ª feira
2º ano-Manhã 2º ano-Tarde GI-Manhã

3º ano-Manhã 3º ano-Tarde G5/1º ano-Manhã

4º ano-Manhã 4º ano-Tarde GI-Tarde

5º ano-Manhã 5º ano-Tarde 1º ano-Tarde

Dias de aula de Educação Física

2ª feira 4ª feira 6ª feira

GI-Tarde
GI-Manhã 2º ano-Manhã

1º ano-Manhã 3º ano-Manhã

Aula quinzenal para
2º ano-Tarde e
3º ano-Tarde

1º ano-Tarde 4º ano-Manhã

Aula quinzenal para
2º ano-Manhã e
3º ano-Manhã

5º ano-Manhã

2º ano-Tarde

Aula quinzenal para
4º ano-Tarde e
5º ano-Tarde

Aula quinzenal para
4º ano-Manhã e
5º ano-Manhã

3º ano-Tarde

4º ano-Tarde

5º ano-Tarde

8. Alimentação

Os momentos de alimentação são parte importante do nosso projeto

educacional. Os(as) professores(as) acompanham as crianças em suas

refeições na escola, atuando no sentido de que experimentem as opções,

diversifiquem suas preferências e mantenham uma postura adequada.

Lanche

As crianças do GI e do 1º ano devem trazer diariamente para a

escola uma lancheira com lanche pronto para consumo e que permita o

máximo de autonomia no manuseio. Nossa solicitação é para que as

crianças tragam sempre uma fruta e para que não consumam

refrigerantes, chocolates ou salgadinhos na escola. Pedimos que deem



preferência a alimentos naturais, não processados. Enviaremos,

oportunamente, sugestões de alimentos gostosos e saudáveis.

Retomaremos parcialmente a possibilidade de uso da Cantina

Escolar para as crianças de 2º a 5º ano. Cada grupo poderá utilizar a

Cantina três vezes por semana, quando poderão escolher entre trazer seu

lanche ou comprá-lo na escola, sendo que nos demais dias as crianças

deverão continuar trazendo sua lancheira com lanche de casa. Para quem

preferir continuar trazendo seu lanche de casa, nossa solicitação segue

sendo que o lanche esteja pronto para o consumo para que possa ser

consumido com autonomia, e que seja o mais natural possível.

Manteremos a restrição para refrigerantes.

Dias de possibilidade de uso da Cantina Escolar no lanche

Período 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

Manhã

4º Manhã 2º Manhã
2º ano-T

2º Manhã 4º Manhã
3º ano-T

5º Manhã 3º Manhã
4º Manhã

3º Manhã 5º Manhã
5º Manhã

Tarde

2º Manhã
2º Tarde 4º Tarde 2º Tarde 4º Tarde

3º Manhã

4º Tarde
3º Tarde 5º Tarde 3º Tarde 5º Tarde

5º Tarde

Almoço

O almoço é servido em turnos para as crianças do 2º ao 5º ano do

Ensino Fundamental I, uma vez por semana, quando permanecem o dia

inteiro na escola. Todas as recomendações ou restrições alimentares

devem ser comunicadas por e-mail (secretaria@colegioequipe.g12.br) ou

diretamente na Secretaria Escolar, endereçadas à Orientação ou à Rita,

Assistente de Coordenação responsável pela cantina e pelo refeitório.

mailto:secretaria@colegioequipe.g12.br


9. Transporte escolar

A escola não dispõe de transporte escolar próprio, mas indica

profissionais de confiança que prestam esse serviço. Em caso de

necessidade, consulte as informações disponíveis no site da escola ou

peça informações na Secretaria.

10. Trabalhos em campo e Acampamento

Para fortalecer os vínculos entre as crianças e proporcionar novas

situações de aprendizado, saídas da escola fazem parte do nosso

currículo. No Grupo Interidades, avaliaremos a pertinência de saídas mais

longas da escola. Para as crianças de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental

I, estão programados um acampamento anual e trabalhos em campo

ligados aos projetos de cada série.

A autorização para a saída nessas ocasiões é solicitada no formulário

de matrícula, para que a ida das crianças fique garantida, pois eventuais

esquecimentos impediriam a participação.

Os(as) responsáveis receberão uma circular avisando dia e local de

cada atividade programada, junto com uma nova autorização específica

para a saída. Se a participação não for confirmada, a escola entrará em

contato para se certificar da ciência e autorização necessárias.

No caso das saídas previstas em calendário, com exceção dos Day

Camps de GI e 5º ano, o valor do rateio de custos de transporte, entradas

e acompanhantes será informado no início do ano letivo e cobrado de

forma parcelada ao longo do ano; e a cada nova saída agendada,

divulgaremos o valor e o prazo para o pagamento.

11. Comemoração de Aniversários

http://www.colegioequipe.g12.br/agora/doc.cfm?id_doc=2005


Os aniversários das crianças poderão ser comemorados na escola,

no horário de lanche, desde que combinados com pelo menos uma

semana de antecedência com a Rita, Assistente de Coordenação. Esta

comunicação pode ser feita através de e-mail

(secretaria@colegioequipe.g12.br e equipe@colegioequipe.g12.br, aos

cuidados de Rita de Oliveira).

Para esta comemoração, pedimos que as crianças tragam apenas

bolo de aniversário e um suco (opcional), e que não haja convites, troca

de presentes ou distribuição de lembrancinhas, pois avaliamos que isso

interfere demasiadamente na rotina escolar. Manteremos, por enquanto, a

solicitação de que os bolos venham embalados em porções individuais.

Não retomamos ainda o ritual de soprar uma vela, mas a ideia é

criar um momento gostoso, no qual a criança que está festejando possa

partilhar com colegas de sua classe a alegria de fazer aniversário. Temos

sugerido a leitura pela professora de um livro com uma história que o(a)

aniversariante goste muito ou uma playlist de músicas preferidas. Para

isso, pedimos que as famílias enviem o livro na mochila ou o link da

playlist, com antecedência, para o e-mail da secretaria, que o

encaminhará para as professoras.

Podemos distribuir em classe convites para festas de aniversário

comemoradas fora do período e do espaço escolar, desde que todas as

crianças do grupo sejam convidadas.

Quando a saída para uma comemoração for ocorrer a partir da

escola, é fundamental que as famílias entreguem uma cópia do convite

enviado às crianças do grupo para a professora (pela agenda) e para a

Secretaria, aos cuidados de Rita de Oliveira, pois essa comunicação

garante que possamos organizar o grupo para que o impacto no horário

da saída seja o mínimo possível. Para esse tipo de saída da escola, é ainda

fundamental que as crianças tenham autorização expressa de seus ou

suas responsáveis, o que pode ser feito pela agenda, por e-mail para

secretaria@colegioequipe.g12.br ou pessoalmente na Secretaria da

escola.
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Pedimos que nos procurem diante de qualquer necessidade.

Contamos com a colaboração de vocês para que possamos cuidar o

melhor possível das necessidades das crianças nesse momento de

adaptação e ao longo desse período de aulas que se inicia. Que tenhamos

um excelente ano!

Atenciosamente,

Adriana Mangabeira, Flávio Cidade, Joana Elkis,

Leonardo Golodne, Luciana Gamero, Rita de Oliveira e Sheila Valezi

Equipe de Orientação
Educação Infantil e Ensino Fundamental I


