
                                                                                                                                          Natal, 30 de agosto de 2017. 
 
Srs. Pais ou Responsáveis, 
Estamos nos aproximando das reuniões de pais do 2º trimestre e juntos discutiremos assuntos gerais do fundamental II, 

como a viagem, a Exposição Pedagógica, os textos para os livros e as peças do final de ano etc. 
No dia da reunião, 05 de setembro, as atividades escolares com os alunos, na escola, estarão suspensas.  
Os encontros serão organizados por turma, conforme o quadro abaixo.  
Contamos com a participação de todos. 
 
Obs.: os relatórios serão encaminhados de forma eletrônica, via e-mail.   
                                                                                                                                                  
Locais das reuniões por TURMAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica, 
Para mais informações visite o nosso site: www.iece.com.br                                                                                     Jorge Raminelli 
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TURMA DATA HORÁRIO LOCAIS 

9º ANO 05/09 7h 10min às 8h 20min Sala do 9º ano 

8º ANO 05/09 8h 30min às 9h 30min Sala do 8º ano 

7º ANO 05/09 10h 15min às 11h 15min Sala do 7º ano 

6º ANO 05/09 11h 30min às 12h 30min  Sala do 6º ano 
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