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INFORMATIVO N° 09/CFNP – 15/03/2019

ASSUNTO: Semana de provas P1 do 1º trimestre
Senhores pais,
Conforme já repassado aos alunos e postado no site do colégio, as Provas 1 do 1º
trimestre ocorrerão de 18/ a 22/03/2019.
Como vivenciaremos uma nova proposta de trabalho em que as atividades neste período
se restringem apenas a aplicação de provas, ao término desta atividade, o aluno estará
liberado de suas obrigações com o colégio.
Gostaríamos de salientar que mesmo estando liberado, o colégio continuará
funcionando em horário integral, possibilitando ao aluno a permanência até o final do seu
período, conforme horário escolar praticado diariamente.
Com o compromisso de zelar pela segurança dos nossos alunos, necessitamos que cada
família, por meio deste informativo, registre a opção que mais se adequa a rotina da familiar
neste momento, optando pela permanência ou liberação do aluno após a realização das
provas.
Obs: O aluno que não entregar o canhoto com a opção determinada pela família,
devidamente preenchido e assinado pelos pais, permanecerá no colégio até o final do
seu seguimento. Ou seja, para o Ensino Médio, saída às 12h20minh e para o Ensino
Fundamental, saída às 17h45min.

Atenciosamente,
Marco Antônio Brito Junior
Major PM Diretor CFNP

Informativo Nº 09/CFNP 14/03/2019

Devolver este canhoto ao Monitor até o dia15/03/2019

ASSUNTO: Semana de provas P1 do 1º trimestre de 18 à 22/03/2019

(

)Autorizo meu (minha) filho ( a) a sair ao término das provas.

( )Meu (minha) filho ( a) deverá permanecer no colégio até o final do seu período, conforme
horário escolar praticado diariamente.
Nome do Aluno (a) ____________________________________________Série/ Ano_____

___________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável

