CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA
Uma nova realidade na educação
Estrada da Conceição, nº 1101 – Mutuaguaçu
São Gonçalo – Rio de Janeiro – CEP: 24461-840
Tel: (21) 3716-0303
Fax: (21) 3119-2701
Home Page: www.pereirarocha.com.br

São Gonçalo, 25 de fevereiro de 2019.
Circ.: 06/2019
Ref.: Atividade Extracurricular 2019: Dança.
Prezados Alunos e Senhores Responsáveis
Informamos que o professor Eros, responsável pelo Núcleo de Dança da escola, irá realizar uma aula inaugural para os alunos
da Educação Infantil ao Ensino Médio. Neste sentido, convidamos a todos que tenham interesse em participar das aulas de Dança, a
estarem na escola nos seguintes dias e horários:
•
11/03 (2ª feira): 18h30min às 19h30min – alunos do 6º Ano ao Ensino Médio;
•
13/03 (4ª feira): 17h30min às 18h30min – alunos da Educação Infantil;
•
15/03 (6ª feira): 18h às 19h – alunos do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental.
OBS.: O aluno que não tiver o uniforme do jazz (utilizado no ano passado) poderá vir com o uniforme de Educação
Física, neste primeiro momento.
Ressaltamos que será muito importante a presença dos pais (responsáveis) que puderem comparecer, pois, na ocasião o
professor irá expor os objetivos do seu trabalho e explicar algumas normas de convivência para o pleno desenvolvimento desta
modalidade na escola, além de esclarecer demais dúvidas que surgirem.
Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica
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