“DEUS ESCUTA COM ALEGRIA E PRAZER OS LOUVORES QUE LHE DAMOS”
(São Vicente de Paulo)

Vila Velha, 04 de agosto de 2022.
Comunicado Nº 65
Assunto: 2º Plantão de atendimento Individual aos Pais
Senhores pais e/ou responsáveis,
Recomecemos mais um semestre na certeza de que Deus está conosco e nos conduz pela mão e que
Maria, mãe e educadora, seja a nossa inspiração em nossa missão de educar.
Nesse caminho, atentos à importância do diálogo entre escola e família, após a realização do 1º
Plantão, aplicamos uma avalição e com objetivo de qualificar os nossos serviços. Assim também,
diante da mesma proposta, realizaremos o 2º Plantão, somente no turno matutino. Para melhor
condução desses momentos, devido ao grande número de atendimentos, solicitamos que cuidem em
cumprir a pontualidade para melhor organização do evento.
Conforme agenda trimestral, esse 2º Plantão de Atendimento Individual aos Pais com os professores
da Educação Infantil ao 5º ano acontecerá no dia 13 de agosto, das 07h10 às 11h50.
DATA

HORÁRIO

13 de agosto (sábado)

7h10 às 11h50

Para participar do plantão de atendimento, o responsável deverá realizar a inscrição nos links abaixo,
no período de 04 a 10 de agosto, até as 17h. A confirmação da inscrição, com horário do atendimento,
será encaminhada via agenda do estudante, posteriormente.
LINKS PARA INSCRIÇÃO:
MATERNAL AO 2º ANO
3º AO 5º ANO

https://forms.gle/HJNuyoC5Wb1nsvzC6
https://forms.gle/zNV3vLmENbaBQx6T6

O atendimento será presencial, com a duração de 15min por estudante. As salas de atendimento serão
informadas no dia do plantão.
Neste dia, o acesso será, somente, pelo Portão D, na rua Luciano das Neves.
Desejamos que esse momento seja um espaço de diálogo entre família e escola a respeito do
desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Que São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac
intercedam por nós.
Contamos com a presença de todos nesse momento tão importante.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica e Direção.

